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Técnico de Enfermagem do PSF I 

 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
10 
05 
15 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após 
concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
  

Poeira no ambiente doméstico pode contribuir para 
obesidade infantil 

 
Já ouviu falar dos disruptores endócrinos? São 

substâncias químicas não produzidas pelo nosso 
organismo que têm a capacidade de desequilibrar nossos 
hormônios. Esses compostos do mal estão presentes em 
vários lugares: embalagens, alimentos, cosméticos… E na 
poeira dentro de casa também. 

O alerta vem de um estudo apresentado em 
março no ENDO 2019, Congresso Internacional de 
Endocrinologia, que aconteceu em Nova Orleans, nos 
Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, as 
substâncias encontradas na sujeira doméstica podem 
contribuir para a obesidade infantil. 

Trabalhos anteriores já mostraram que existe 
relação entre os desreguladores endócrinos e o 
_________ de peso. Mas esse é um dos primeiros a olhar 
especificamente para a presença desses compostos na 
poeira que se acumula dentro de casa e seus efeitos na 
saúde dos pequenos. 

Para fazer a investigação, os autores coletaram 
194 amostras de sujeira presentes em casas da Carolina 
do Norte, nos EUA. Em laboratório, eles ___________ as 
substâncias com potencial de desequilibrar o sistema 
endócrino e analisaram o potencial que elas têm de 
promover a multiplicação de células de gordura. Foram 
identificados 70 compostos com essa capacidade e outros 
40 que agiriam como precursores de células do tecido 
adiposo. 

Os resultados mostraram que baixas 
concentrações de poeira já são suficientes para afetar o 
organismo dos pequenos. Esse processo acontece aos 
poucos, mas, no longo prazo, pode levar a um quadro de 
obesidade. Os pesquisadores identificaram que, nas 
casas de crianças obesas ou acima do peso, a presença 
desses disruptores era maior. 

A ideia é continuar as investigações e focar em 
outras ameaças dentro de casa – detergentes, produtos 
de limpeza e tintas também propagam as tais substâncias 
maléficas. Resta saber de que outras maneiras elas 
podem colocar em risco a nossa saúde. 

https://super.abril.com.br/saude... - adaptado. 
 

1) Considerando-se a ortografia, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE: 
 
a) ecesso - extraíram 
b) exesso - esstraíram 
c) exceso - estraíram 
d) excesso - extraíram 
 

2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Há, na sujeira doméstica, substâncias produzidas 

pelo organismo humano que podem contribuir para a 
obesidade infantil. 

(---) Pesquisadores perceberam que a presença dos 
disruptores endócrinos era maior nas casas de 
crianças obesas ou acima do peso. 

 
a) C - C.  
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

3) No trecho “Esses compostos do mal estão presentes 
em vários lugares: embalagens, alimentos, cosméticos… 
E na poeira dentro de casa também.” (primeiro parágrafo), 
se a palavra sublinhada fosse substituída pelo singular 
“composto”, quantas outras alterações seriam obrigatórias 
para fins de concordância (não se considerando o termo 
sublinhado)?  
 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três. 
d) Quatro. 
 

4) No período “Para fazer a investigação, os autores 
coletaram 194 amostras de sujeira presentes em casas da 
Carolina do Norte, nos EUA.” (quarto parágrafo), o termo 
sublinhado introduz circunstância de: 
 
a) Condição.  
b) Comparação.  
c) Causa.  
d) Finalidade. 
 

5) De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, as palavras 
paroxítonas com ditongos abertos, como “ideia” (último 
parágrafo), passam a ser escritas sem acento. Assim 
como a palavra “ideia”, as palavras abaixo também são 
escritas sem acento após o Acordo Ortográfico, EXCETO:  
 
a) Ilheu. 
b) Heroico. 
c) Paranoia. 
d) Asteroide. 
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6) Considerando-se a colocação pronominal, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) As crianças contentarão-se com estes doces. 
(---) Sempre me disseram que eu conseguiria uma vaga. 
(---) Como te ferem! 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) E - E - C. 
d) E - C - E. 
 

7) Quanto à concordância nominal, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Nós estamos _______. 
Ela ________ disse o que pensava.   
 
a) quite - mesma 
b) quites - mesmo 
c) quites - mesma 
d) quite - mesmo 
 

8) Quanto ao uso da crase, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Fui _____ Copacabana buscar _____ minha tia. 
 
a) à - à 
b) a - a 
c) à - a 
d) a - à 
 

9) Assinalar a alternativa que apresenta um verbo no 
pretérito: 
 
a) Pais condenam escola por maus resultados.  
b) Confiram antes de enviar. 
c) A chuva veio ainda pela manhã.  
d) Adoçarei o suco antes de servir.  
 

10) Assinalar a alternativa em que o uso do “porquê” está 
INCORRETO: 
 
a) Não pude te encontrar porque meus pais não deixaram.  
b) Ela não veio. Por quê? 
c) Ele nunca compreendeu o porquê do abandono. 
d) O motivo porquê ele é admirado é desentendido. 
 
  

MATEMÁTICA 
 
11) Felipe possui 4 tintas de cores diferentes (azul, verde, 
amarela e vermelha) para pintar as três listras da figura 
abaixo. Ao todo, de quantos modos distintos ele pode 
pintar essas listras sem repetir cores e sem que as cores 
azul e amarela fiquem adjacentes? 
 

   

 
a) 14 
b) 16 
c) 18 
d) 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Em uma turma de certa escola, tem-se que a 
quantidade de meninos e meninas corresponde às raízes 
da equação abaixo. Sabendo-se que há mais meninas do 
que meninos, pode-se afirmar que a diferença entre a 
quantidade de meninas e de meninos é igual a: 
 

x² - 25x + 150 = 0 
 
a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) Considerando-se que certa rótula possui formato 
circular e 6m de diâmetro, assinalar a alternativa que 
apresenta o valor da circunferência dessa rótula: 
(Usar 14,3=π ) 
 
a) 113,04m 
b) 28,26m 
c) 18.84m 
d) 37,68m 
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14) Assinalar a alternativa que apresenta o valor dos juros 
obtidos ao se aplicar o capital de R$ 1.425,00, durante 
dois meses, à taxa de juros compostos de 4% ao mês: 
 
a) R$ 116,28 
b) R$ 171,36 
c) R$ 208,74 
d) R$ 239,15 
 
 
 
 
 
 
 

15) João recebe um salário mensal de R$ 2.800,00. Sabe-
se que ele gasta R$ 672,00 por mês com aluguel. Sendo 
assim, qual a porcentagem do salário de João que é gasta 
com aluguel? 
 
a) 24% 
b) 25% 
c) 26% 
d) 27% 
 
 
 
 
 
 
 

16) Em uma sala, há três caixas. Na primeira há quatro 
bolas de cor branca e uma de cor preta, na segunda, três 
brancas e uma preta, e na terceira, uma branca e uma 
preta. Considerando-se que cada bola possui uma única 
cor, ao se retirar ao acaso uma bola de cada caixa, qual a 
probabilidade de todas elas serem da cor preta?  
 
a) 1,5% 
b) 2% 
c) 2,5% 
d) 3% 
 
 
 
 
 
 
 

17) A soma dos termos de certa progressão geométrica é 
igual a 2.730. Sabendo-se que essa progressão possui 6 
termos, e a sua razão é igual a 4, qual é o primeiro termo 
dessa progressão? 
 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 
 
 
 
 
 
 
 

18) Para certa festa de aniversário, serão feitos 600 
doces. Os doces serão feitos por dois confeiteiros. O 
primeiro irá trabalhar por 7h, e o segundo, por 5h. 
Sabendo-se que a quantidade de doces feitos por cada 
confeiteiro será diretamente proporcional ao seu tempo de 
trabalho, ao todo, quantos doces o confeiteiro que 
trabalhará 7h produzirá? 
 
a) 400 
b) 350 
c) 300 
d) 250 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) Certo reservatório com capacidade para 9.000L é 
abastecido por duas torneiras e demora 5 horas para 
atingir sua capacidade máxima. Considerando-se a 
mesma vazão por torneira, ao todo, quantas torneiras são 
necessárias para um reservatório com capacidade para 
27.000L atingir sua capacidade máxima em 3 horas? 
 
a) 10 
b) 11 
c) 12 
d) 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) Para destravar um cofre, é necessária uma senha 
composta por 3 dígitos distintos (considerando-se 
somente os algarismos 0, 3, 4, 6 e 7). Sabe-se que:  
 
• O número 904 possui dois dígitos corretos, e nenhum na 

posição correta. 
• Os números 571 e 890 possuem, cada um, um dígito 

correto cada e na posição correta. 
• O número 247 possui dois dígitos corretos, e nenhum na 

posição correta. 
 
De acordo com as informações acima, pode-se afirmar 
que a senha desse cofre é: 
 
a) 463 
b) 307 
c) 630 
d) 470 
  
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

www.objetivas.com.br  4 
 

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 
 
21) “Rede mundial que interliga computadores. Começou 
no final dos anos 60, com objetivos militares, e se 
caracteriza por ser uma rede altamente descentralizada. É 
comumente chamada de www ou web”. Essa descrição 
refere-se a:  
 
a) Intranet. 
b) Link. 
c) HTTP. 
d) Internet. 
 
 
22) Assinalar a alternativa que corresponde a um 
software: 
 
a) Placa de vídeo. 
b) Editor de texto. 
c) Processador (CPU). 
d) Mouse. 
 
 
23) As extensões de arquivos são sufixos que designam 
seu formato e principalmente a função que desempenham 
no computador. Cada extensão de arquivo tem 
funcionamento e características próprias, portanto 
demanda um software específico para trabalhar com ela. 
Considerando-se os tipos de extensões utilizadas no 
Windows 10, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) EXE é o principal formato de arquivos de imagens 

digitais atualmente. 
b) MPEG, WMA e MKV são extensões de arquivos de 

vídeo. 
c) MP3, WAV e WMA são extensões para arquivos de 

áudio. 
d) TXT é um tipo de arquivo usado no Windows para 

designar um aplicativo ou um programa executável. 
 
 

24) No Word 2019, qual botão abaixo é utilizado para 
cortar uma imagem? 
 

a) 
 

  

b) 
 

  

c) 
 

  

d) 
 

 
 
25) Tendo em vista a utilização e a instalação de 
impressoras, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Se não houver um driver completo disponível para a 

impressora, deve-se instalar o driver de impressão 
integrado. 

b) Para instalar a impressora, basta conectá-la ao 
computador, sendo desnecessário qualquer driver. 

c) Para utilizar e instalar uma impressora, é necessário 
que esta esteja conectada por um cabo USB físico ao 
computador. 

d) Não é possível verificar os níveis de tinta pelo driver 
integrado. 

   
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 

ESPECÍFICOS 
  

Conhecimentos Gerais 
  
26) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna da 
notícia abaixo CORRETAMENTE: 
 
O Brasil corre o risco de perder o certificado de 
erradicação ______________, obtido há três anos. Sem 
conseguir controlar a transmissão da doença e com uma 
baixa cobertura vacinal. Obtido há três anos, o certificado 
é retirado quando é registrada a transmissão da doença 
durante um ano. Doença transmitida por secreções como 
gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse, mas de 
fácil prevenção por meio de vacina. 

https://saude.estadao.com.br/... - adaptado. 
 
a) da febre amarela 
b) do sarampo 
c) da rubéola 
d) da meningite 
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Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
27) Segundo a Constituição Federal, as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com algumas diretrizes. Sobre essas diretrizes, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Participação da comunidade. 
II. Atendimento parcial, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
III. A centralização, com direção única em esfera Federal. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

28) Com base na Lei nº 8.080/1990 - SUS, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais (1ª parte). O dever 
do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) Em conformidade com a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto 
do Idoso, ao idoso que esteja no domínio de suas 
faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 
Não estando o idoso em condições de proceder à opção, 
esta será feita, EXCETO: 
 
a) Pelo curador, quando o idoso for interditado. 
b) Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou 

este não puder ser contactado em tempo hábil. 
c) Pelo Técnico de Enfermagem, quando ocorrer iminente 

risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a 
curador ou familiar. 

d) Pelo próprio médico, quando não houver curador ou 
familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o 
fato ao Ministério Público. 

 

30) Em conformidade com a Lei nº 11.340/2006, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui 

uma das formas de violação dos direitos humanos. 
II. Toda mulher, independentemente de classe, raça, 

etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe 
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver 
sem violência, preservar sua saúde física e mental e 
seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

III. A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar compreenderá o acesso aos 
benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e 
tecnológico, excluindo os serviços de contracepção de 
emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) e da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros 
procedimentos médicos necessários e cabíveis nos 
casos de violência sexual. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

31) Segundo a Lei Orgânica do Município, em relação ao 
que compete, privativamente, ao Prefeito, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  
 
(---) Nomear e exonerar os Secretários Municipais. 
(---) Prover e extinguir os cargos públicos municipais, na 

forma da Lei. 
 
a) C - E. 
b) C - C. 
c) E - E. 
d) E - C. 
 

32) Segundo a Lei Complementar nº 265/2005 - Estatuto 
dos Funcionários Públicos do Município, em relação às 
vantagens pecuniárias, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) As vantagens pecuniárias serão computadas e 

acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer 
outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob mesmo 
título ou idêntico fundamento. 

(---) São consideradas vantagens: os adicionais, as 
gratificações e os auxílios previstos nesta lei, ou 
outras que vierem a ser determinadas em lei própria 
aplicada aos servidores públicos municipais. 

(---) As vantagens somente serão incorporadas quando 
houver expressa previsão legal dispondo a respeito. 

 
a) C - E - E. 
b) C - C - E. 
c) E - E - C. 
d) E - C - C. 
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33) Com base  na Portaria de Consolidação nº 2/2017, 
assinalar a alternativa que apresenta somente princípios 
do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem 
operacionalizados na Atenção básica: 
 
a) Universalidade, equidade e territorialização. 
b) Equidade, hierarquização e resolutividade. 
c) Universalidade, equidade e integralidade. 
d) Regionalização, territorialidade e coordenação do 

cuidado. 
 

34) De acordo com a Portaria nº 2.616/1998, a Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) deverá: 
 
I. Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, 

sempre que indicado, e implantar medidas imediatas de 
controle. 

II. Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e 
Sanitária do organismo de gestão do SUS, os casos e 
surtos diagnosticados ou suspeitos de infecções 
associadas à utilização de insumos e/ou produtos 
industrializados. 

III. Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de 
normas e rotinas técnico-operacionais, visando limitar a 
disseminação de agentes presentes nas infecções em 
curso no hospital, por meio de medidas de precaução e 
de isolamento. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

35) A atenção do profissional de saúde é fundamental 
para que menos pessoas tenham a hanseníase no futuro. 
Com base nisso, sobre a hanseníase, assinalar a 
alternativa que apresenta uma informação INCORRETA: 
 
a) É uma doença infectocontagiosa. 
b) É um tipo de doença que atinge, principalmente, os 

nervos periféricos e pele, mas também pode acometer 
outros órgãos. 

c) É uma doença que não tem cura, porém há tratamento 
para a desaceleração dos sintomas da mesma. 

d) O tratamento da doença é feito por via oral com uma 
associação de antibióticos, a PQT (poliquimioterapia).  

 

36) De acordo com TORTORA, são algumas funções do 
tecido ósseo: 
 
I. Armazenar medula óssea amarela que produz as 

células sanguíneas. 
II. Fornecer movimento em conjunto com os músculos 

esqueléticos. 
III. Proteger os órgãos internos. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

37) Segundo CINTRA, são fatores técnicos que interferem 
nas medidas de pressões, em geral, dentre outros: 
 
a) Posição de referência zero inadequada, oclusão do 

cateter ou mau posicionamento do mesmo e alterações 
nas condições do transdutor. 

b) Bolhas de ar no sistema, posição de referência zero 
adequada, valor de pressão arterial inferior a 
120/80mmHg e quando há registro de curva de 
pressão. 

c) Oclusão do cateter ou mau posicionamento do mesmo, 
quando há registro de curva de pressão e alterações 
provocadas pela calibração interna do aparelho. 

d) Pressão arterial pulmonar de 6-12mmHg, artefatos no 
osciloscópio, posição de referência zero inadequada e 
necessidade de heparina para manutenção de 
permeabilidade. 

 

38) Sobre infecção puerperal, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Define-se infecção puerperal como febre maior ou igual 

a 38°C que ocorre após as primeiras 72 horas do parto. 
Essas infecções penetram com facilidade no trato 
gastrointestinal desde o exterior e estendem-se pelas 
estruturas genitais internas. 

b) Geralmente as infecções puerperais são 
polimicrobianas. Alterações fisiológicas normais do 
parto aumentam o risco de infecção porque o líquido 
amniótico, o sangue e os lóquios, todos alcalinos, 
reduzem a acidez vaginal. 

c) A infecção puerperal está relacionada ao aumento de 
temperatura. Dentre vários fatores que colocam a 
mulher em risco para infecção puerperal, destaca-se a 
anestesia regional que aumenta a percepção da 
necessidade de urinar. 

d) Infecção puerperal se manifesta com febre maior ou 
igual a 38°C que ocorre após as primeiras 24 horas do 
parto. Alterações fisiológicas normais do parto 
favorecem o risco de infecção porque o líquido 
amniótico, o sangue e os lóquios neutralizam a acidez 
vaginal. 
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39) A obstrução aguda da via respiratória é uma 
emergência com risco de morte. De acordo com 
SMELTZER e BARE, em relação à obstrução da via 
respiratória, analisar a sentença abaixo: 
 
A obstrução parcial da via respiratória pode levar à hipóxia 
progressiva, hipercarbia e parada cardíaca e respiratória 
(1ª parte). Quando a via respiratória está totalmente 
obstruída, a lesão cerebral permanente ou a morte 
acontecerá dentro de 3 a 5 minutos, secundária à hipóxia 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

40) As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são 
infecções do trato reprodutivo causadas por 
microrganismos transmitidos por relação sexual vaginal, 
anal ou oral. Considerando-se algumas dessas doenças e 
suas causas e/ou manifestações, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Gonorreia. 
(2) Herpes simples genital. 
(3) Sífilis. 
(4) Doença Inflamatória Pélvica (DIP). 
 
(---) Infecção viral vitalícia recorrente. É transmitida pelo 

contato das mucosas ou soluções de continuidade na 
pele, com lesões visíveis ou não. 

(---) Infecção bacteriana curável complexa, causada pelo 
espiroqueta Treponema pallidum. 

(---) Infecção ascendente do trato reprodutivo feminino 
superior, causada com maior frequência por infecção 
não tratada por clamídia ou gonorreia. 

(---) Infecção bacteriana séria e potencialmente muito 
grave, causada pelo diplococo Gram-negativo, 
Neisseria gonorrhoeae. 

 
a) 2 - 3 - 4 - 1. 
b) 1 - 4 - 2 - 3. 
c) 3 - 2 - 4 - 1. 
d) 4 - 1 - 3 - 2. 
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