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Português 

TEXTO 1 
 

A quem cabe a tarefa de educar os filhos? 
 

(1) Nessa nova sociedade, midiática e cheia de 
atrativos, é muito fácil desviar a atenção dos valores 
adquiridos para os novos que adentram os lares pelos 
computadores, televisão, etc. Como educadora que sou, me 
vem sempre à mente uma questão: A quem cabe a tarefa 
de educar os filhos nos dias de hoje? A resposta me vem à 
cabeça imediatamente e está correta. Mas por que tenho a 
sensação de que algo está indo na contramão?  

(2) Os filhos estão cada vez mais distantes da 
convivência familiar (familiar aqui não no sentido da tríade 
pai, mãe e filhos, pois sabemos que, hoje, o contexto de 
“família” já mudou). Ou estão com seus pares nos 
shoppings, nos lugares de lazer, assistindo TV, na internet, 
no vídeo game ou cumprindo uma extensa agenda 
(esportes, música, inglês...). E os pais, por conta dessa 
nova sociedade, estão cada vez mais fora de casa também, 
lutando pela sobrevivência, preocupados em não perder 
tempo, trabalhando, estudando, lutando mesmo, para que a 
família tenha melhores condições de vida. Nessa busca, 
perdem-se pelo caminho alguns valores, e o convívio 
familiar vai ficando cada vez mais escasso. 

(3) Educar filhos não é uma tarefa que se aprende 
com a experiência simples de ter filhos, embora pareça que 
essa seja a única maneira de aprender. Muito menos na 
busca por “entendidos”, pois cada um, com sua 
contribuição, formará uma corrente com elos diferentes. 
Educar filhos é mais do que ensinar o certo e o errado; é 
mesmo trabalhar um projeto de vida, no qual se definem 
objetivos e metas, sem querer aqui mecanizar essa tarefa. 

(4) Essa tarefa não se aprende com receitas, nem 
num passe de mágica. Há um longo caminho a ser trilhado, 
e exige daqueles que dela participam um esforço 
concentrado na melhoria das relações familiares e do 
convívio social. A pior coisa que podemos fazer é deixar de 
dialogar com os filhos, não ter tempo para eles. 

(5) Certo que suas respostas desconcertantes não 
nos permitem atuar dentro do papel de “adulto” que 
aprendemos com nossos pais... Parece que o que 
aprendemos não funciona, por isso paramos perplexos, e 
estamos deixando que nossos filhos cresçam sozinhos, 
perdidos em seus mundos, muitas vezes tomando decisões 
por si mesmos.  

(6) O desafio é lutar pela melhor educação dos filhos 
numa sociedade que se transforma e faz cair por terra tudo 
o que tecemos durante a vida e que aprendemos como “o 
certo”. Hoje e sempre, a educação dos filhos ainda cabe em 
primeiro lugar à família; ninguém pode substitui-la. 

 
Queila Medeiros Veiga. Disponível em: 

http://meuartigo.brasilescola.com/pedagogia/a-quem-cabetarefa-
educar-os-filhos.htm. Acesso em 20/10/2013. Adaptado. 

01. Assinale a alternativa que apresenta a síntese da ideia 
global do Texto 1. 

A) Pais e filhos: conflitos e soluções. 
B) Filhos saudáveis: desafio da sociedade. 
C) Criação de filhos: vitórias e derrotas.  
D) Família: novos modelos, novos desafios.  
E) Educação dos filhos: função da família. 

02. Para defender sua ideia mais importante, a autora do 
Texto 1 apresenta como principal argumento o de que: 

A) temos perdido nossos melhores valores morais, 
há séculos arraigados, e nos deixado levar pela 
sedução advinda da tecnologia. 

B) a convivência familiar já não é mais valorizada 
pelas nossas crianças, pois, hoje, o sentido de 
“família” mudou radicalmente. 

C) a tarefa de educar os filhos requer empenho 
árduo no sentido de melhorar tanto as relações 
familiares como o  convívio social.  

D) as respostas desconcertantes dadas pelos 
nossos filhos nos fazem perceber que o que 
aprendemos com nossos pais não funciona. 

E) já que nosso grande desafio é lutar pela melhor 
educação dos filhos, só uma escola de qualidade 
nos aponta o que é certo e errado. 

03. Sobre alguns recursos de coesão utilizados no Texto 
1, analise as proposições abaixo. 

1) No trecho: “é muito fácil desviar a atenção dos 
valores adquiridos para os novos que adentram 
os lares pelos computadores, televisão, etc.” (1º 
parágrafo), o segmento destacado qualifica o 
termo “valores”, que está subentendido. 

2) No trecho: “Os filhos estão cada vez mais 
distantes da convivência familiar” (2º parágrafo), 
o artigo definido sinaliza que a autora está 
fazendo uma referência restrita, apenas a alguns 
filhos determinados no texto.  

3) No trecho: “Educar filhos não é uma tarefa que se 
aprende com a experiência simples de ter filhos, 
embora pareça que essa seja a única maneira de 
aprender.” (3º parágrafo), o termo destacado 
retoma “tarefa”. 

4) No trecho: “Essa tarefa não se aprende com 
receitas, nem num passe de mágica. Há um 
longo caminho a ser trilhado, e exige daqueles 
que dela participam um esforço concentrado” (4º 
parágrafo), o termo destacado faz referência a 
“essa tarefa”.  

 Está(ão) correta(s): 

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

04. “Educar filhos não é uma tarefa que se aprende com a 
experiência simples de ter filhos, embora pareça que 
essa seja a única maneira de aprender.” Nesse trecho, 
encontramos uma relação semântica de: 

A) causalidade. 
B) concessão. 
C) condição. 
D) conclusão. 
E) consequência. 
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05. “numa sociedade que se transforma e faz cair por terra 
tudo o que tecemos durante a vida” (6º parágrafo). O 
segmento destacado equivale semanticamente a: 

A) e desvaloriza o que lutamos para conseguir na 
vida. 

B) e põe no chão aquilo de que mais gostamos na 
vida. 

C) e quebra o que consideramos importante na vida. 
D) e derruba o que construímos ao longo da vida. 
E) e enterra aquilo que mais valorizamos na vida. 

06. Considerando alguns recursos sintáticos empregados 
no Texto 1, assinale a alternativa correta. 

A) “Mas por que tenho a sensação de que algo está 
indo na contramão?”. Com o conectivo 
destacado, a autora pretendeu sinalizar que ia 
introduzir uma explicação. 

B) Ao construir o trecho “assistindo TV”, a autora 
cumpre à risca o que prescreve a norma culta 
para a regência da forma verbal utilizada.   

C) No trecho: “Nessa busca, perdem-se pelo 
caminho alguns valores”, o segmento destacado 
desempenha a função de complemento do verbo 
„perder‟. 

D) No trecho: “Educar filhos [...] é mesmo trabalhar 
um projeto de vida, no qual se definem objetivos 
e metas”, a expressão destacada equivale a 
“cujo”. 

E) O segmento destacado no trecho: “Certo que 
suas respostas desconcertantes não nos 
permitem atuar dentro do papel de “adulto” que 
aprendemos com nossos pais...” tem valor 
restritivo. 

07. Considerando que as palavras são utilizadas para 
transmitir sentidos, analise as proposições a seguir. 

1) No trecho: “Nessa nova sociedade, midiática e 
cheia de atrativos, é muito fácil desviar a atenção 
dos valores adquiridos” (1º parágrafo), os 
segmentos destacados têm valor de adjetivo.  

2) O advérbio destacado no trecho: “pois sabemos 
que, hoje, o contexto de “família” já mudou” (2º 
parágrafo), localiza o verbo „saber‟ nos tempos 
atuais. 

3) No trecho: “no qual se definem objetivos e metas, 
sem querer aqui mecanizar essa tarefa.” (3º 
parágrafo), a autora pretendeu referir-se ao 
próprio texto. 

4) O sentido do trecho: “e estamos deixando que 
nossos filhos cresçam sozinhos, perdidos em 
seus mundos, muitas vezes tomando decisões 
por si mesmos.” (5º parágrafo) estaria mantido se 

a expressão destacada fosse substituída por “por 
si sós”. 

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

08. Acerca da pontuação utilizada no Texto 1, assinale a 
alternativa correta. 

A) No trecho: “Como educadora que sou, me vem 
sempre à mente uma questão:”, os dois pontos 
foram empregados para indicar uma longa pausa, 
e poderiam ser substituídos por um ponto.  

B) No trecho: “Mas por que tenho a sensação de 
que algo está indo na contramão?”, a pergunta é 
retórica, o que permite que o ponto de 
interrogação possa ser substituído por ponto de 
exclamação. 

C) No trecho: “(familiar aqui não no sentido da tríade 
pai, mãe e filhos, pois sabemos que, hoje, o 
contexto de “família” já mudou).”, os parênteses 

cumprem a função de isolar um segmento 
explicativo. 

D) No trecho: “(esportes, música, inglês...)”, as 
reticências indicam que o termo „inglês‟ está 
sendo empregado em sentido conotativo. 

E) No trecho: “Certo que suas respostas 
desconcertantes não nos permitem atuar dentro 
do papel de “adulto” que aprendemos com 
nossos pais...”, as aspas foram empregadas 

porque a autora fez uso de palavra estrangeira. 

09. Observe a correta grafia da palavra “educação”. Assinale 
o par de palavras que também se grafam com ç. 

A) convicção e exceção. 
B) compreenção e retenção. 
C) extenção e sucção. 
D) pretenção e expreção. 
E) contenção e ascenção. 

 
TEXTO 2 
 

 
 

Disponível em: http://cristendencias.com/tag/o-que-e. Acesso em 
20/10/2013. 

10. Em consonância com o Texto 1, no Texto 2 também se 
defende que: 

A) receber presentes é imprescindível para as 
crianças. 

B) a figura paterna é muito importante para os filhos. 
C) é necessário diminuir os conflitos entre pais e 

filhos. 
D) a certidão de nascimento é direito de toda 

criança. 
E) as campanhas de conscientização 

http://cristendencias.com/wp-content/uploads/2013/04/o-que-e-ser-pai.jpg
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Matemática 

11. Sejam  ,   e   três conjuntos quaisquer. Considere as 
seguintes afirmações sobre estes conjuntos: 

1) (   )  (     ). 
2) (   )  (   )   . 

3) (   )  (     ). 
4) (   )  (   )  (   )   . 

 

         Então estão corretas, apenas: 

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

12. A média de arrecadação de impostos nos 8 primeiros 
meses do ano numa cidade foi de R$102,20 por 
morador. Em um novo levantamento, a média nos 
meses de setembro e outubro da arrecadação ficou 
em R$82,60. Considerando a população constante 
durante todo ano, a média de arrecadação nos dois 
últimos meses do ano para que a média anual de 
arrecadação por habitante seja de R$100,00 é 

A) R$115,20. 
B) R$110,80. 
C) R$108,60. 
D) R$98,36. 
E) R$92,40. 

13. Considere a igualdade     

  . O valor de   é: 

A)                      . 

B)        (               ). 
C)                      . 

D)   
    (    (   ( ))     (   ( ))     (   ( ))  
   ( ) . 

E)      (   (   ( )))     (   (   ( )))  
   (   ( ))     ( ). 

 
 
 

Conhecimentos Gerais de Saúde 

14. Sobre o controle social no Sistema Único de Saúde 
(SUS), é correto afirmar que: 

A) a quantidade de representantes dos usuários nos 
Conselhos de Saúde e Conferências é paritária à 
do conjunto dos demais segmentos. 

B) a Conferência de Saúde se reúne a cada dois 
anos. 

C) o Conselho de Saúde tem caráter apenas 
consultivo. 

D) a Conferência de Saúde é convocada pelo Poder 
Legislativo. 

E) o Conselho de Saúde é composto somente de 
representantes do governo e usuários. 

 
 
 

15. Segundo legislação vigente, o Sistema Único de 
Saúde (SUS), criado em 1988, deve-se organizar: 

A) De modo centralizado. 
B) Com comando múltiplo, compartilhado por 

diversas instituições, em cada nível de governo. 
C) Priorizando as ações preventivas de saúde em 

detrimento das ações curativas. 
D) Por meio da transferência de atribuições e 

responsabilidades, determinadas em lei, para 
estados e municípios. 

E) Por meio da transferência de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos. 

 
 

Conhecimentos Gerais de 
Arapiraca 

16. O povoado que deu origem à cidade de Arapiraca 
surgiu a partir do espírito desbravador de um homem 
que saiu do povoado de Cacimbinhas para formar 
nova moradia. Qual é o nome dele? 

A) Esperidião Rodrigues 
B) Francisco Magalhães 
C) José Magalhães 
D) Manoel André 
E) Manoel Leão 

17. Entre o início do povoado de Arapiraca, fundado no 
ano de 1848, e a emancipação política da cidade se 
passaram 76 anos. Durante esse período, a qual 
município pertencia Arapiraca? 

A) Limoeiro de Anadia 
B) Lagoa da Canoa 
C) Feira Grande  
D) Taquarana 
E) Craíbas 

18. Na década de 40, o fumo se tornou a principal cultura 
agrícola da cidade de Arapiraca e, no ápice de sua 
produção, a cidade passou a ser conhecida como a 
"Capital Brasileira do Fumo". Anos depois, uma crise 
tomou conta do setor e levou ao fim o ciclo fumagero 
na região. A partir do final de qual década ocorreu 
esse declínio? 

A) 1950 
B) 1960 
C) 1970 
D) 1980 
E) 1990 

19. No que diz respeito aos aspectosculturais do 
município, o ciclo fumageiro foi também responsável 
por deixar um legado importante, isto é: 

A) a Feira de Arapiraca. 
B) a recuperação da mata nativa. 
C) a tradição do canto das destaladeiras. 
D) o investimento na cultura da cana-de-açúcar. 
E) um amplo casario histórico do início do século 

XX. 
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20. Na bandeira de Arapiraca, além da representação da 
árvore que batiza a cidade, encontramos símbolos que 
se referem a duas culturas agrícolas importantes para 
a história do município, que são o fumo e 

A) a cana-de-açúcar. 
B) amandioca. 
C) o milho. 
D) ofeijão. 
E) o arroz. 

 
 
 

Conhecimentos Específicos 

21. Sobre aferição dos sinais vitais, responda se as 
assertivas são verdadeiras ou falsas. 

(   ) A aferição da temperatura corporal se dá em 
graus Celsius, exclusivamente na região axilar, 
com um tempo de permanência do termômetro 
entre 3 a 7 minutos. 

(   ) A frequência de pulso pode ser aferida com a 
palpação da artéria radial ou outra artéria 
superficial. 

(   ) A Pressão Arterial (PA) é medida em mmHg e 
pode ser aferida em qualquer membro. 

(   ) Para aferição da respiração, conta-se a 
quantidade de incursões do tórax em 1 minuto. 

(   ) A aferição dos sinais vitais constitui-se em etapa 
obrigatória para a avaliação clínica do 
cliente/paciente. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F, V, V, V, F. 
B) V, V, V, V, V. 
C) V, F, F, V, V. 
D) F, V, V, F, V. 
E) F, V, V, V, V. 

22. Dentre os materiais abaixo, aquele que não deve ser 
utilizado para realização do banho no leito é: 

A) biombo. 
B) aparadeira. 
C) luva estéril. 
D) hidratante corporal. 
E) máscara. 

23. O Sr. Francisco tem uma prescrição médica de 500mL 
de soro fisiológico a ser infundido em 4 horas. Qual a 
velocidade do gotejamento em macrogotas? 

A) 7 gts/min. 
B) 14 gts/min. 
C) 42 gts/min. 
D) 63 gts/min. 
E) 125 gts/min. 

24. As ações que regulamentam o controle da infecção 
incluem a higienização das mãos como a ação mais 
importante para a prevenção e controle das infecções. 
Sobre esse procedimento, assinale a alternativa 
correta. 

A) A higienização e antissepsia das mãos são 
realizadas apenas antes de procedimentos 
cirúrgicos. 

B) A decisão de higienização das mãos com o uso 
de sabão depende do procedimento a ser 
realizado e do tipo de paciente a ser manuseado. 

C) A distribuição de unidades ou pias para a 
higienização das mãos é opcional em locais onde 
não há risco de infecção. 

D) A higienização das mãos é facultativa para 
manusear pacientes que não possuem infecção. 

E) A técnica de higienização das mãos simples 
compreende diversas etapas que incluem a 
palma, o dorso, os dedos, as unhas das mãos 
como também os punhos. 

25. Na prescrição médica, entre as vias rotineiras de 
administração de medicamentos não consta: 

A) inalatória. 
B) nasal. 
C) retal. 
D) plantar. 
E) auricular. 

26. O recomendado durante uma parada 
cardiorrespiratória é que a reanimação, realizada com 
um ou dois socorristas, obedeça à seguinte sequência: 

A) 10 compressões torácicas e 02 ventilações. 
B) 15 compressões torácicas e 01 ventilação. 
C) 05 compressões torácicas e 02 ventilações. 
D) 15 compressões torácicas e 02 ventilações. 
E) 10 compressões torácicas e 01ventilação. 

27. Na aplicação de medicamentos por via subcutânea, é 
necessário observar a capacidade máxima de volume 
aplicado, que corresponde a: 

A) 0,5 mL 
B) 1,0 mL 
C) 0,1 mL 
D) 2,0 mL 
E) 1,5 mL 
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28. Sobre as complicações do Diabetes, analise as 
assertivas abaixo. 

1) A hipoglicemia apresenta, em geral, valor 
glicêmico inferior a 70 mg/dL. 

2) Dentre os sinais e sintomas da hipoglicemia, 
estão os tremores, a fraqueza e a confusão 
mental. 

3) A hiperglicemia é caracterizada pela oligúria, falta 
de apetite e polidipsia. 

 

Está(ão)correta(s): 

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

29. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, as 
seguintes terminologias utilizadas pela enfermagem: 
pulso filiforme, pulso dicrótico e bradisfigmia. 

A) Pulso de baixa amplitude, pulso duplo e pulso 
lento. 

B) Pulso duplo, pulso de baixa amplitude e pulso 
lento. 

C) Pulso rápido, pulso rítmico e pulso lento. 
D) Pulso lento, pulso irregular e pulso de baixa 

amplitude. 
E) Pulso de baixa amplitude, pulso rítmico e pulso 

lento. 

30. A oxigenioterapia consiste na administração de 
oxigênio numa concentração de pressão superior à 
encontrada na atmosfera ambiental. Não constitui uma 
modalidade de oxigenioterapia: 

A) máscara de Venturi. 
B) máscara não reinalante. 
C) máscara de Winter. 
D) cânula nasal. 
E) halo. 

31. A implantação da Política Nacional de Humanização, 
da Atenção e da Gestão no Sistema Único de Saúde, 
visa consolidar marcas específicas. Assinale a 
alternativa que não contempla essas marcas.  

A) Os trabalhadores de saúde são os únicos que 
devem participar da gestão das unidades de 
saúde. 

B) A redução de filas de espera, com atendimento 
acolhedor e resolutivo, classificado em critérios 
de riscos. 

C) Os serviços de saúde são responsáveis pelo seu 
território/sua área de atuação. 

D) Os usuários do SUS devem conhecer todos os 
profissionais que cuidam da sua saúde. 

E) As unidades de saúde devem garantir a 
educação permanente aos seus trabalhadores 

32. A mortalidade é considerada um importante indicador 
de saúde e o conhecimento do perfil de mortalidade 
geral é essencial para promoção da saúde, prevenção 
e controle de uma doença. Identifique qual o sistema 
de informação em saúde que fornece esses dados 
para uma tomada de decisão. 

A) SINASC. 
B) SIH-SUS. 
C) SIA. 
D) SINAN. 
E) SIM. 

33. No município de Arapiraca, os profissionais de uma 
unidade de Saúde da Família precisam fazer um 
levantamento de quantos partos cesarianos foram 
feitos nas mulheres no ano de 2012. Que sistema de 
informação em saúde poderá fornecer dados para 
auxiliar nesse trabalho? 

A) SINASC. 
B) SIH-SUS. 
C) SIA. 
D) SINAN. 
E) SIM. 

34. O Sistema Único de Saúde não tem entre os seus 
princípios básicos: 

A) integralidade. 
B) equidade. 
C) participação popular. 
D) centralização com comando único. 
E) regionalização e hierarquização. 

35. De acordo com o Código de Ética, constitui uma 
proibição para o profissional de enfermagem: 

A) pleitear cargo, função ou emprego ocupado por 
colega, utilizando-se de concorrência desleal. 

B) incentivar e criar condições para registrar as 
informações inerentes e indispensáveis ao 
processo de cuidar. 

C) associar-se, exercer cargos e participar de 
entidades de classe e de órgãos de fiscalização 
de exercício profissional. 

D) recusar-se a executar atividades que não sejam 
de sua competência técnica, científica, ética e 
legal ou que não ofereçam segurança ao 
profissional, à pessoa, família e coletividade. 

E) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e 
consequências decorrentes de exame e de outros 
procedimentos na condição de membro da 
equipe de saúde. 
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36. Assinale a alternativa incorreta referente ao que 
determina a Lei do Exercício Profissional para o 
Técnico de Enfermagem:  

A) Assistir ao enfermeiro na prevenção e controle da 
infecção hospitalar. 

B) Observar, reconhecer e descrever sinais e 
sintomas ao nível de sua qualificação. 

C) Realizar a prescrição da assistência de 
enfermagem. 

D) Participar dos programas e atividades de 
educação sanitária junto ao individuo e família. 

E) Efetuar o controle de pacientes e de 
comunicantes em doenças transmissíveis. 

37. Suzana é técnica de enfermagem e o paciente que 
está sob seus cuidados será transferido da clínica 
médica para a clínica de doenças infecciosas, no 
mesmo hospital. Sobre o registro de enfermagem, 
analise as expressões abaixo. 

1) O registro deve conter o motivo da transferência 
e as condições de transporte do paciente. 

2) O paciente deve ser orientado quanto à 
administração das medicações e higiene. 

3) E dispensável o uso do carimbo do profissional 
após o registro. 

4) O registro não deve conter rasuras, linhas em 
branco ou espaços livres. 

 

Estão corretas,apenas: 

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

38. Considerando os cuidados imediatos prestados aos 
recém-nascidos, assinale a alternativa correta. 

A) Logo após o nascimento, deve-se segurar o 
recém-nascido pelos pés, com a cabeça para 
baixo, para facilitar a drenagem das secreções. 

B) Na aspiração das mucosidades, deve-se começar 
pelas narinas, evitando o risco de aspiração e 
broncoespasmo. 

C) O uso do álcool a 70% no curativo do coto 
umbilical tem efeito bactericida, desnatura 
proteínas e combate formas vegetativas. 

D) A pesagem do recém-nascido deve ser feita 
antes de colocá-lo no peito, para garantir o peso 
real ao nascer. 

E) Ao pesar o recém-nascido, deve-se proteger a 
balança para evitar perda de calor, através do 
mecanismo de condução. 

39. A instilação de Nitrato de Prata a 1% nos olhos do 
recém-nascido é denominada: 

A) purificação ocular. 
B) método Moro. 
C) oftalmia preventiva neonatal. 
D) credeização. 
E) preensão ocular. 

40. Identifique, entre os cuidados abaixo, aquele que não 
constitui cuidado imediato ao Recém-Nascido (RN).  

A) Identificação do RN. 
B) Administração de vitamina K. 
C) Aquecimento. 
D) Desobstrução de vias aéreas superiores. 
E) Higiene corporal. 

41. Dos parâmetros utilizados para a avaliação do grau de 
hidratação da criança não consta: 

A) a avaliação dos olhos. 
B) a avaliação da cor da pele. 
C) a verificação da frequência de pulso. 
D) a observação da intensidade da sede. 
E) a observação do enchimento capilar. 

42. Na terapia que utiliza o Soro de Reidratação Oral 
(SRO), a dose recomendada para criança é: 

A) 50 a 100 mL/kg. 
B) 180 a 200 mL/kg. 
C) 10 a 20 mL/kg. 
D) 5 a 10 mL/kg. 
E) 250 mL/kg. 

43. As ações do técnico de enfermagem ao recepcionar 
uma parturiente no centro obstétrico incluem: 

1) apresentar-se, acolher a parturiente e manter o 
acompanhante na sala de recepção. 

2) aferir os sinais vitais, com atenção para pressão 
arterial, e verificar o peso e a altura. 

3) realizar exame obstétrico: palpação abdominal, 
toque vaginal e medição da altura do fundo 
uterino. 

4) Estimular a parturiente para deambulação se não 
houver contraindicação. 

 
        Estão corretas, apenas: 

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

44. A higienização correta das mãos envolve uma 
sequência de procedimentos. Assinale a alternativa 
incorreta quanto à higienização simples das mãos.  

A) Ensaboar as mãos, friccinando-as, 
aproximadamente, por 30 segundos. 

B) Enxaguar as mãos retirando o resíduo de sabão, 
com os dedos voltados para baixo, para que a 
água escorra do punho para os dedos. 

C) Enxugar as mãos com papel-toalha. 
D) Fechar a torneira utilizando papel-toalha. 
E) Abrir a torneira e molhar as mãos, sem encostar 

na pia. 
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45. Quanto ao Programa de Controle da Hanseníase, 
assinale a alternativa correta. 

A) A transmissão da doença é através do contato da 
pele, daí a necessidade de isolamento do 
portador. 

B) O Programa tem como objetivo o diagnóstico 
precoce e a prevenção de formas graves, pois a 
doença não tem cura. 

C) A principal característica das lesões são as 
alterações da sensibilidade. 

D) O tratamento para a forma paucibacilar é o 
esquema tríplice com duração de 12 doses. 

E) Por ser uma doença de baixa incidência, é 
desnecessária a notificação. 

46. A Organização Mundial de Saúde propôs o Plano 
Global para Combate à Tuberculose. Analise as 
proposições abaixo. 

1) O Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan) é o órgão responsável pelo 
controle da doença no Brasil. 

2) A baciloscopia de escarro e o hemograma 
completo são os principais exames para 
diagnóstico da patologia. 

3) Ao identificar um comunicante na visita domiciliar, 
o agente comunitário deve iniciar a 
quimioprofilaxia. 

4) A tuberculose é um agravo de notificação 
compulsória. 

 

        Estão corretas, apenas: 

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

47. Das medidas preventivas de combate à leptospirose 
não consta: 

A) a eliminação dos entulhos e de materiais de 
construção que sirvam de abrigo para roedores. 

B) as campanhas de prevenção junto às 
populações. 

C) a monitorização dos indivíduos que tiveram 
contato  com águas contaminadas. 

D) as orientações à população sobre as formas de 
transmissão, manifestações clínicas e medidas 
de prevenção à doença. 

E) o internamento imediato dos indivíduos com 
cefaleia, náuseas e icterícia, após 24 horas de 
contato com água contaminada. 

 
 
 
 
 
 

48. A Estratégia de Saúde da Família visa à reorganização 
da atenção básica, através do trabalho 
multiprofissional. Assinale a alternativa que indica as 
atribuições comuns a todos os profissionais da equipe. 

A) Conhecer a realidade das famílias pelas quais 
são responsáveis, com ênfase nas suas 
características sociais, demográficas e 
epidemiológicas. 

B) Realizar ações de assistência à criança, ao 
adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto 
e ao idoso, realizando também atendimentos de 
primeiros cuidados nas urgências e pequenas 
cirurgias ambulatoriais. 

C) Acompanhar as consultas de enfermagem dos 
indivíduos expostos às situações de risco, 
visando garantir uma melhor monitoria de suas 
condições de saúde. 

D) Realizar consultas de enfermagem, solicitar 
exames complementares e prescrever 
medicações, observadas as disposições legais da 
profissão e conforme os protocolos estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde, os gestores estaduais e 
os municipais.  

E) Realizar o cadastramento de todas as pessoas 
de sua microárea e manter os cadastros 
atualizados. 

49. Entre os objetivos da Estratégia de Saúde da Família, 
não consta:  

A) prestar assistência à saúde de forma integral, 
contínua, com resolutividade e de qualidade, 
atendendo às necessidades de saúde de uma 
população adscrita. 

B) promover práticas de saúde visando à 
humanização, por meio da manutenção de 
vínculo entre os profissionais de saúde e a 
população. 

C) apoiar e estimular a organização da sociedade 
para o efetivo exercício do controle social, 
fazendo com que o usuário do sistema único de 
saúde reconheça a saúde como um direito de 
cidadania. 

D) abordar a família e o seu espaço social como 
foco principal da atenção à saúde. 

E) promover ações de saúde centralizadas nos 
sinais e sintomas relatados pelos usuários.  

50. A realização do curativo é um dos procedimentos mais 
comuns da enfermagem, e não tem entre as suas 
finalidades: 

A) remover corpos estranhos. 
B) manter a umidade da ferida. 
C) dar conforto psicológico ao paciente. 
D) limitar a movimentação em torno da ferida. 
E) estimular secreções e exsudatos inflamatórios. 

 




