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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder à questão 1.  
 

A escola que desejamos e seus desafios 
 

Há um descompasso crescente entre os modelos 
tradicionais de ensino e as novas possibilidades que a 
sociedade já desenvolve informalmente e que as tecnologias 
atuais permitem. A maior parte do que se ensina não é 
percebido pelos alunos como significativo. 

Uma boa escola depende fundamentalmente de contar 
com gestores e educadores bem preparados, remunerados, 
motivados e que possuam comprovada competência intelectual, 
emocional, comunicacional e ética. Sem bons gestores e 
professores nenhum projeto pedagógico será interessante, 
inovador. Não há tecnologias avançadas que salvem maus 
profissionais. 

São poucos os educadores e gestores pró-ativos, 
inovadores, que gostam de aprender e que conseguem colocar 
em prática o que aprendem. Temos muitos profissionais que 
preferem repetir modelos, obedecer, seguir padrões, que 
demoram para avançar. São mais os que adotam uma postura 
dependente do que os autônomos, criativos, pró-ativos. Sem 
pessoas autônomas é muito difícil ter uma escola diferente, 
mais próxima dos alunos que já nasceram com a Internet e o 
celular. 

Uma boa escola precisa de professores mediadores de 
processos de aprendizagem vivos, criativos, experimentadores, 
presenciais-virtuais. De professores menos “falantes”, mais 
orientadores; de menos aulas informativas e mais atividades de 
pesquisa, experimentação, desafios e projetos. 

Uma escola que fomente redes de aprendizagem, entre 
professores e entre alunos; que aprendam com os que estão 
perto e também longe, conectados, com os mais experientes 
ajudando aos que têm mais dificuldades. 

Uma escola com apoio de grandes bases de dados 
multimídia, de multi-textos de grande impacto (narrativas, jogos 
de grande poder de sensibilização), com acesso a muitas 
formas de pesquisa, de desenvolvimento de projetos. 

(...) A escola e a universidade precisam reaprender a 
aprender, a serem mais úteis, a prestar serviços mais 
relevantes à sociedade, a saírem do casulo em que se 
encontram. A maioria das escolas e universidades se distancia 
velozmente da sociedade, das demandas atuais. Sobrevivem 
porque são os espaços obrigatórios e legitimados pelo Estado 
(...). 

Escolas não conectadas são escolas incompletas (mesmo 
quando didaticamente avançadas). Alunos sem acesso contínuo 
às redes digitais estão excluídos de uma parte importante da 
aprendizagem atual: do acesso à informação variada e 
disponível on-line, da pesquisa rápida em bases de dados, 
bibliotecas digitais, portais educacionais; da participação em 
comunidades de interesse, nos debates e publicações on-line, 
em fim, da variada oferta de serviços digitais. 

Quanto mais tecnologias avançadas, mais a educação 
precisa de pessoas humanas, evoluídas, competentes, éticas. A 
sociedade torna-se cada vez mais complexa, pluralista e exige 
pessoas abertas, criativas, inovadoras, confiáveis. O que faz a 
diferença no avanço dos países é a qualificação das pessoas. 
Encontraremos na educação novos caminhos de integração do 
humano e do tecnológico; do racional, sensorial, emocional e do 
ético; do presencial e do virtual; da escola, do trabalho e da vida 
em todas as suas dimensões. 
  

José Manuel Moran   
(Versão adaptada. Fonte : http://www.eca.usp.br/prof/moran/escola.htm 

Acesso em 18/09/2012) 
 

1. De acordo com o texto, o modelo atual da escola não 
funciona porque 

 
(A) os gestores e professores só repetem modelos 

falidos.  
(B) os alunos já nasceram com a Internet e o celular e a 

escola não aceita esta diferença.  
(C) não há investimento suficiente em tecnologias 

avançadas.  
(D) não há relevância entre o que é ensinado e os 

desafios presentes na sociedade.  
 

2. Assinale a única alternativa correta quanto à regência 
verbal. 

 
(A) Nós assistimos o filme que estava em cartaz.  
(B) Quem assistiu essa palestra?  
(C) Esqueci do livro.  
(D) Quantos assistiram a esta aula?  

 

3. Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, a frase abaixo. 

 
A escola fica ___ esquerda do posto de saúde, ___ 
faculdade não; fica ___ quarenta metros depois.  

 
(A) à – a – a  
(B) à – a – à  
(C) a – à – à  
(D) à – à – à  

 

4. Quanto à concordância, assinale a alternativa ERRADA . 
 

(A) Fomos nós os que oportunamente ligamos para 
você.  

(B) Fomos nós que oportunamente ligaram para você.  
(C) Fomos nós quem oportunamente ligamos para você.  
(D) Fomos nós que oportunamente ligamos para você.  

 

5. Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo 
em destaque na frase. 

 
Por todos  era julgado o Paulo. 

 
(A) Agente da passiva.  
(B) Objeto indireto.  
(C) Objeto direto.  
(D) Complemento nominal.  

 

6. Quanto ao uso da vírgula, assinale a única alternativa 
correta. 

 
(A) A educação de qualidade é o melhor remédio para 

os problemas, mas por si só, também, não é 
suficiente para resolver todos os impasses da 
desigualdade.  

(B) A educação de qualidade é o melhor remédio para 
os problemas mas, por si só também não é 
suficiente para resolver todos os impasses da 
desigualdade.  

(C) A educação de qualidade é o melhor remédio para 
os problemas mas, por si só, também, não é 
suficiente para resolver todos os impasses da 
desigualdade.  

(D) A educação de qualidade, é o melhor remédio para 
os problemas mas, por si só também não é 
suficiente, para resolver todos os impasses da 
desigualdade.  
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7. Assinale a alternativa que classifica corretamente as 
conjunções em destaque na frase abaixo.  

 
Ou escolho logo, ou  fico sem presente. Portanto , vou 
fazer isto logo.  

 
(A) Explicativa – explicativa – adversativa.  
(B) Adversativa – adversativa – conclusiva.   
(C) Alternativa – alternativa – conclusiva.  
(D) Aditiva – aditiva – explicativa.  

 

8. Assinale a alternativa que classifica corretamente o 
sentido da preposição em destaque na frase abaixo. 

 
O salão encontra-se ornamentado para  as festas.  

 
(A)  Consequência.  
(B)  Finalidade.  
(C)  Causa.  
(D)  Posse.  

 

9. Assinale a alternativa ERRADA  quanto à conjugação 
verbal. 

 
(A) Fazemos esforços para que todos caibam no 

auditório.  
(B) Ela antevira o fracasso do projeto.  
(C) Ficarei tranquilo quando vir o trabalho pronto.  
(D) Ainda hoje requero o certificado de conclusão.  

 

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente. 
 
(A) Pretensioso – privilégio – poleiro. 
(B) Excurção – pesquisar – exagerar . 
(C) Exceção – desenteria – sintonizar. 
(D) Analizar – majestoso – esplêndido. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES  
 
11. No início dos anos 80 houve no Brasil um movimento 

popular em favor das eleições diretas para a Presidência 
da República, que chegou a reunir cerca de 300 mil 
pessoas na Praça da Sé, em São Paulo. O nome dado a 
esse movimento foi 

 
(A) Prá Frente Brasil. 
(B) Abertura Política. 
(C) Diretas Já. 
(D) Caras-Pintadas. 

 

12. A liberação de determinada pesquisa no Brasil, aprovada 
no dia 29 de maio de 2012 pelo STF (Supremo Tribunal 
Federal), trouxe alívio e esperança para a comunidade 
científica e para os pacientes que acompanhavam o 
julgamento em Brasília, na expectativa de que o resultado 
pudesse influenciar diretamente na busca pela cura de 
várias doenças. Assinale a alternativa que indica o objeto 
dessa pesquisa. 

 
(A) Biomas.  
(B) Células-tronco embrionárias. 
(C) Células neoplásicas. 
(D) HIV. 
 
 
 

13. Será barrada por oito anos a candidatura do político que 
tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação 
ou for condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo 
se houver possibilidade de recursos em outras instâncias. 
Fruto de mobilização popular contra a corrupção, que 
coletou mais de 1 milhão de assinaturas, assinale a 
alternativa que corresponde ao nome dessa lei que 
passou a valer para as eleições municipais de 2012, por 
decisão do STF (Supremo Tribunal Federal). 

 
(A) Lei Maria da Penha. 
(B) Lei da Anistia. 
(C) Lei da Acessibilidade. 
(D) Lei da Ficha Limpa. 

 

14. Em 1990 foi criado pela ONU um índice que mede a 
qualidade de vida em países, territórios ou regiões, em 
relação a três itens específicos: renda, educação e saúde. 
Assinale a alternativa que indica o nome desse índice, em 
que o Brasil ocupou a 84ª posição no ranking de 2011, 
num grupo de 187 países. 

 
(A) INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 
(B) IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. 
(C) Índice Dow Jones. 
(D) Índice de Felicidade Interna. 

 

15. A vida dos irmãos Villas-Bôas e as expedições de que 
participaram para exploração de regiões remotas do 
interior brasileiro, é tema de filme dirigido por Cao 
Hamburger. Ao encontrarem índios xavantes, os irmãos 
Villas-Bôas passaram a admirar seus costumes e a 
defender a criação de um parque nacional que leva o 
nome desse filme. Trata-se de 
 
(A) Xingu. 
(B) Itatiaia. 
(C) Abrolhos. 
(D) Araguaia. 

 

16. As cooperativas de trabalhadores tornaram-se, nos 
últimos anos, uma boa alternativa para milhares de 
brasileiros que encontram dificuldades de entrar no 
mercado de trabalho. Esses empreendimentos 
econômicos solidários, que passam praticamente 
despercebidos por boa parte da sociedade, geram renda 
para 2,3 milhões de pessoas no País. Um bom exemplo 
de economia solidária é a Cooperativa de Catadores 
Autônomos de Materiais Recicláveis da Vila Esperança, 
formada inicialmente por 40 pessoas no município de 
Santana de Parnaíba, após a prefeitura fechar o lixão da 
cidade. Assinale a alternativa que indica por qual sigla é 
conhecida essa cooperativa, que foi uma das vencedoras 
do Prêmio EcoPET 2011, promovido pela ABIPET 
(Associação Brasileira da Indústria do PET). 

 
(A) Copebras. 
(B) Avemare. 
(C) Cocautamarve. 
(D) Cooperville. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

17. A lei federal nº 8080/90 regulamenta o SUS (Sistema 
Único de Saúde). De acordo com o artigo 5º que prevê os 
objetivos do SUS, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A assistência às pessoas por intermédio de ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais 
e das atividades preventivas. 

(B) Elaborar normas técnico-científicas de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

(C) Promover articulação com os órgãos de fiscalização 
do exercício profissional e outras entidades 
representativas da sociedade civil para a definição e 
controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e 
serviços de saúde. 

(D) Fomentar, coordenar e executar programas e 
projetos estratégicos e de atendimento emergencial. 

 

18. Consiste em repreensão que será divulgada nas 
publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem e em jornais de grande circulação. Assinale 
a alternativa correta da penalidade imposta pelos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. 
 
(A) Advertência verbal. 
(B) Censura. 
(C) Suspensão do Exercício Profissional. 
(D) Cassação do direito ao Exercício Profissional. 

 

19. O método da temperatura basal também é conhecido 
como térmico e fundamenta-se nas alterações da 
temperatura corporal da mulher ao longo do ciclo 
menstrual. Após a ovulação, ocorre um aumento da 
temperatura basal. Assinale a alternativa correta referente 
ao valor da temperatura. 

 
(A) 0,2° C e 0,5° C 
(B) 0,3° C e 0,8° C 
(C) 0,3° C e 0,9° C 
(D) Acima de 10° C 

 

20. A credeização para prevenir a oftalmia e a vaginite 
gonocócica deve ser realizada por instilação de uma ou 
duas gotas de nitrato de prata a 1% no saco lacrimal 
inferior de cada olho e na genitália feminina do recém-
nascido, respectivamente. Assinale a alternativa 
INCORRETA em relação aos cuidados a serem tomados 
com o frasco de nitrato de prata. 
 
(A) Observar o prazo de validade. 
(B) O frasco deverá ser descartado, caso o dispositivo 

conta-gotas toque no olho do recém-nascido. 
(C) O frasco, depois de ser utilizado, deverá ser 

guardado em local protegido do calor e da luz. 
(D) A solução de nitrato de prata é límpida e 

transparente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

21. No leite humano estão presentes algumas vitaminas. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) B1, B2, B6. 
(B) A, C, K. 
(C) C, D, E. 
(D) Niacina e ácido fólico. 

 

22. Encontramos em todos RN (Recém-nascido) de termo. A 
resposta simula um abraçamento realizado com os 
quatros membros. É desencadeado por vários estímulos 
inesperados: sonoros, visuais e táteis. Normalmente, 
coloca-se o RN em decúbito ventral, faz-se um estimulo 
sonoro batendo ao lado dele na mesa de exame ou 
realizando o exame de preensão palmar, soltam-se 
levemente as mãos e obtém-se a resposta reflexa. 
Assinale a alternativa correta ao nome dado a essa 
pesquisa de reflexo do RN. 
 
(A) Reflexo cutâneo – plantar. 
(B) Reflexo de apoio plantar e de marcha. 
(C) Reflexo de voracidade ou dos pontos cardeais. 
(D) Reflexo de Moro. 

 

23. O mamilo é considerado pouco desenvolvido, apresenta-
se pouco saliente, não há delimitação precisa entre o 
mamilo e a aréola, quando estimado, protrai com 
dificuldade e na junção mamilo-areolar forma um ângulo 
maior que 90°. Assinale a alternativa correta quanto  a 
classificação do mamilo acima descrito. 
 
(A) Semiprotruso. 
(B) Protuso. 
(C) Invertido ou umbilicado. 
(D) Pseudo invertido ou pseudo umbilicado. 

 

24. Sobre o colostro assinale V (Verdadeiro) e F (Falso). 
 

(   ) Nos primeiros dias após o parto, é produzido o 
colostro e sua produção permanece ainda por cerca 
de 14 dias.   

(   ) Apresenta-se como um líquido espesso, de 
coloração amarelada e baixa densidade. 

(   ) O volume no início varia de 2 a 20ml em cada 
mamada, totalizando 50 a 100ml/dia, sendo 
suficiente para satisfazer as necessidades do 
lactente. 

(   ) O colostro produz 100kcal/100ml, 5g/ml de lipídios, 
5,7g/100ml de lactose e 2,3g/100ml de proteínas, 
cerca de três vezes mais em relação ao leite 
maduro. 

(   ) As vitaminas lipossolúveis encontram-se em alta 
concentração, especialmente o beta-caroteno, o qual 
confere ao colostro a coloração amarelada. 

(   ) Observa-se a concentração de IgA, cerca de 
3,2g/100ml e de lactoferrina que, juntamente à 
grande quantidade de linfócitos e macrófagos, 
confere uma ação de proteção ao recém-nascido em 
relação aos contaminantes do meio ambiente.  

 
A sequência correta é  

 
(A) V, V, F, V, V, F 
(B) F, V, F, V, F, F 
(C) F, F, V, F, V, V 
(D) F, F, V, V, F, V 
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25. Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa correta em relação aos procedimentos com as 
mamas e mamilos. 

 

I. O uso de sutiã é necessário para manter a mama 
sempre elevada, prevenindo possíveis 
acotovelamentos de ductos e sua troca deve ser 
diária. Não é necessário um sutiã específico para 
amamentação. O importante é que ele sustente bem 
a mama e que, na hora em que a mulher for 
amamentar, ele permita deixar a mama livre. Não é 
recomendado o uso de sutiã com suporte, pois pode 
dificultar a saída do leite, bloqueando os ductos. 

II. Banho de sol nos mamilos continua recomendado 
pela manhã, entre 8 e 10h, ou à tarde após as 16h, 
por 5 a 15 minutos, com objetivo de aumentar a 
resistência da região mamilo-areolar. 

III. A lubrificação da região mamilo-areolar deve ser 
feita somente com o leite materno. 

IV. Durante o período da apojadura, após amamentar a 
mãe deve proceder à palpação da mama. Caso 
encontre pontos dolorosos, retirar o excesso de leite 
por ordenha manual da região ampolar. 

V. Depois de amamentar, a mãe deve proceder à 
palpação em ambas as mamas, mesmo a que não 
foi amamentada. Se estiverem pesadas e com 
pontos de dor, retirar o excesso de leite até o ponto 
de conforto, ou seja, até o desaparecimento da dor. 

VI. Entre as mamadas, deve ser feita a palpação das 
mamas com objetivo de identificar regiões dolorosas, 
com acúmulo de leite. Caso isto ocorra, a mãe deve 
amamentar a criança, se esta o desejar, e proceder 
ao esvaziamento do excesso até o ponto de 
conforto. 

 
É correto o que se afirma em 
 
(A) II, III, V, VI, apenas. 
(B) I, II, III, IV, V e VI. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 

 

26. É um processo inflamatório, geralmente unilateral da 
glândula mamária, seguido ou não por infecção, causada 
geralmente pelo Staphylococcus Aureus, Stapylococcus 
Epidermides, Streptococcus e outros, que penetram na 
mama por meio dos poros ou traumas mamilares. A 
estase láctea desencadeia aumento da pressão intraductal 
com consequentes achatamento das células alveolares e, 
com isso, formação de espaços entre as células. Por esse 
espaço passam alguns componentes do plasma para o 
leite, principalmente imunoproteínas e sódio e, a partir daí, 
passam do leite para o tecido intersticial, particularmente 
as citocinas, que induzem uma resposta inflamatória com 
envolvimento do tecido conjuntivo interlobular na maioria 
das vezes. Estas três situações (estase láctea, resposta 
inflamatória e dano tecidual) favorecem a instalação de 
uma infecção.  
 
Trata-se do(a) 
 

(A) Ingurgitamento Mamário. 
(B) Ducto Bloqueado. 
(C) Monilíase Mamilar. 
(D) Mastite. 

27. Gestante informa que a data da ultima menstruação 
(DUM) foi no dia 20/08/2012, a data provavel do parto 
(DPP) será no dia 

 

(A) 20/05/2013. 
(B) 25/05/2013. 
(C) 27/05/2013. 
(D) 30/05/2013. 

 

28. Alguns fármacos acarretam efeitos sobre o feto e recém-
nascido. Relacione as colunas abaixo. 

 

Coluna 1  Coluna 2  
(1) Tetraciclina (  ) flacidez, letargia e 

depressão neonatal. 
(2) Sulfato de Magnésio ( ) óbito, surdez, 

hemorragia retiniana. 
(3) Cloroquina (       ) lesão hepática. 
(4) Eritromicina (  ) descoloração dos 

dentes, hipoplasia do 
esmalte, inibição do 
crescimento ósseo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(A) 2, 3, 4, 1  
(B) 2, 1, 4, 3 
(C) 4, 2, 3, 1 
(D) 1, 4, 3, 2  

 

29. A doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) é 
um distúrbio observado durante o último trimestre da 
gravidez ou no início do puerpério. A DHEG é uma das 
complicações mais comuns e mais graves da gestação. 
Esse distúrbio é caracterizado pelos seguintes sintomas, 
EXCETO, 
 
(A) edema. 
(B) albuminúria. 
(C) polaciúria. 
(D) hipertensão Arterial. 

 

30. Assinale a alternativa INCORRETA frente a conduta de 
Enfermagem para prevenir a isoimunização pelo fator Rh. 
 

(A) Administrar 250 a 300mg de imunoglobulina anti-Rh, 
até 72 horas após o parto ou aborto, sob injeção 
intra-muscular, em pacientes Rh negativas, com 
Coombs indireto negativo, Du negativo e com 
recém-nascido Rh positivo. 

(B) Providenciar a realização do teste de Coombs 
indireto no plasma materno a cada 2 meses, desde 
que a anterior tenha sido negativa. 

(C) Acompanhar e/ou auxiliar a realização de 
aminiocenteses seriadas. 

(D) Providenciar a realização de dosagem de bilirrubina 
no líquido amniótico para avaliar a anemia fetal. 
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31. É uma anomalia no desenvolvimento da placenta que 
resulta na conversão das vilosidades coriônicas em uma 
massa de vesículas claras e viscosas, com aspecto de 
uvas. É a lesão mais comum que precede a 
coriocarcinoma, um tumor maligno do trofoblasto, com 
tendência a metástases rápidas e generalizadas. O nome 
dado a essa anomalia é 
 
(A) Mola hidatiforme. 
(B) Hiperemese gravídica. 
(C) Placenta prévia. 
(D) Hipogalactia. 

 

32. Analise as proposições abaixo sobre a assistência 
neonatal imediata. 
 
I. Limpar as secreções da boca e narinas do recém-

nascido, com gaze, após a expulsão da cabeça. 
II. Passar um cateter através do esôfago até o 

estômago e aspirar o conteúdo gástrico (exclui 
atresia de esôfago). 

III. Pinçar o cordão após a cessação dos batimentos ou 
nos primeiros 10 minutos de vida. A seguir, 
seccioná-lo e realizar a laqueadura entre 2,5 a 5 cm 
do abdome do RN. 

IV. Avaliar a vitalidade de acordo com a escala de 
Apgar, no 1º e no 10º minutos. 

V. Colocar o RN em berço aquecido e em posição de 
Trendelenburg modificada, para manter a 
temperatura e ajudar a drenagem de muco e líquido 
da cavidade oronasal. 

VI. Limpar as pálpebras com algodão ou gaze 
umedecidos em água destilada. 

 

É correto o que se afirma em 
 
(A) II, III, V, VI, apenas. 
(B) I, II, III, IV, V e VI. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) I, II, V e VI, apenas. 

 

33. O enfermeiro nesta fase analisa os dados coletados e 
avalia o estado de saúde do cliente através da 
identificação e avaliação de problemas de saúde reais ou 
potenciais que são passíveis da resolução por meio das 
atividades de Enfermagem. Assinale a alternativa que 
identifica a etapa da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE). 
 
(A) Histórico de Enfermagem. 
(B) Diagnóstico de Enfermagem.  
(C) Avaliação de Enfermagem.  
(D) Evolução de Enfermagem.  

 

34. Quanto à coloração dos lóquios, assinale a alternativa que 
corresponde ao período correto para a cor Flava. 
 

(A) Até + ou - o 4º dia. 
(B) Até + ou - do 4º ao 10º dia. 
(C) Até + ou - do 10º ao 20º dia. 
(D) Até + ou - do 20º até o fim. 

 
 
 

35. A anestesia raquidiana é bastante utilizada pela facilidade 
técnica e início de ação imediato. Ela é especialmente 
utilizada em situações emergenciais. Está indicada no final 
do primeiro e durante o terceiro períodos do trabalho de 
parto. Assinale V(verdadeiro) e F(falso). 
 

(   ) A hipotensão  é uma complicação frequente, por isso 
é aconselhável a hidratação com 500 a 700ml de 
solução eletrolítica, com Ringer Lactato, antes do 
início do bloqueio e deslocamento do útero pra a 
esquerda até a extração fetal. 

(   ) Posicionamento da paciente em ou posição de Buda 
ou posição lateral, na mesa da cirurgia. 

(   ) Punção entre L1-L2 ou L2-L3, com agulha 
descartavel de menor calibre disponível. 

(   ) Após refluxo de líquor, administra-se 0,3 a 5,0 ml de 
bupivacaína pesada a 0,5%. Se optar por lidocaína a 
5%, a dose preconizada é de 70mg. 

(   ) Rápida correção da hipotensão arterial com 
vasopressor, sempre que a queda da pressão 
arterial for maior que 20% do nivel de controle. 

(   ) Infusão de oxitócico após o nascimento. 
 

A sequência correta é 
 

(A) V, V, F, V, V, F 
(B) V, V, F, V, V, V 
(C) F, F, V, F, V, V 
(D) F, F, V, V, F, V 

 

36. Infecção puerperal é qualquer infecção do aparelho genital 
que ocorre como complicação do parto ou abortamento, 
nos primeiros 10 dias subsequentes. Quanto à 
manifestação clínica, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Febre acima de 38 ° C, 24 horas após o parto ou 

abortamento (geralmente nos 3 a 4 dias 
subsequentes).  

(B) Bradicardia. 
(C) Dor abdominal. 
(D) Lóquios purulentos ou fétidos. 

 

37. Quanto a conduta da enfermagem relacionada ao recém-
nascido em fototerapia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Retirar toda a roupa. 
(B) Posicionar o recém-nascido: 10 a 20 cm de distância 

da lâmpada.  
(C) Mudança de decúbito 3 vezes ao dia. 
(D) Manter a proteção ocular. 

 

38. São sequelas da Rubéola, EXCETO, 
 
(A) surdez.  
(B) autismo. 
(C) calcificação cerebral. 
(D) diabetes. 

 

39. O coto umbilical é constituído por 
 
(A) 2 artérias, 2 veias. 
(B) 1 artéria, 1 veia. 
(C) 2 artérias, 1 veia. 
(D) 1 artéria, 2 veias. 
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Observe a figura abaixo para responder à questão 40. 
 

 
 
40. O feto pode estar em várias situações ou apresentações. 

De acordo com a figura acima, assinale a posição em que 
se encontra o feto. 
 
(A) Longitudinal. 
(B) Transversal. 
(C) Pélvica. 
(D) Cefálica. 

 

 

 

 
 

 


