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PORTUGUÊS  
 
01. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 

acentuada graficamente. 

A) bonus, tenis, aquele, virus  

B) repolho,cavalo, onix, grau  

C) juiz, saudade, assim, flores 

D) levedo, carater, condor, ontem 

E) caju, virus, niquel, ecloga 
 
02. O plural de fogãozinho e cidadão é: 

A) fogãozinhos e cidadãos 

B) fogãosinhos e cidadãos 

C) fogõezinhos e cidadãos 

D) fogõezinhos e cidadões 

E) fogõesinhos e cidadões 
 
03. Assinale a alternativa em que a pontuação está correta. 

A) Embora esteja ameaçada pela poluição, aquela praia recebe 
durante o veraneio, muitos turistas. 

B) Por muitos séculos, o homem usou, imprudentemente seu 
ambiente natural, ocasionando desequilíbrio ecológico. 

C) A guerra flagelo terrível, tem sido uma constante, em todos 
os tempos da humanidade. 

D) As recentes conquistas nucleares, alteram de modo 
profundo, as relações internacionais. 

E) Jovem, para entender a vida comece por estudar o homem. 
 
04. Numa barraquinha em Viçosa, lia-se, em um pequeno 

cartaz: 

  EXPERIMENTE 

  - SANDUÍCHES 

  - CÃO-QUENTE 

  - CERVEJA 

  - SALGADINHOS 

  - REFRIGERANTE 

Das alternativas abaixo, qual explica corretamente o 
estranhamento provocado pela leitura do cartaz? 

A) Usou-se a forma diminutiva salgadinhos, quando o correto  
seria salgadozinhos, com a manutenção da vogal temática 
antes do sufixo. 

B) Utilizou-se cão-quente, substituindo-se por um sinônimo um 
dos elementos de um nome composto, o que o processo de 
composição não admite. 

C) O hífen foi equivocadamente utilizado na palavra composta 
cão-quente. 

D) A adaptação, na escrita do português, da palavra inglesa 
sandwich foi feita de maneira equivocada, com o uso 
indevido do acento agudo. 

E) O nome composto cão-quente, por pertencer à categoria 
dos nomes contáveis, como sanduíche e salgadinho, 
deveria ter sido usado em sua forma plural: cães-quentes. 

05. Identifique a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas. 

“Toda a verdade dos fatos ...... ainda que ...... as 
revelações.” 
A) será apurado – doa 

B) será apurados – doa 

C) serão apurados – doa 

D) serão apurada – doam 

E) será apurada – doam 
 
06. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas do período seguinte.  

“Ora, ...... meses que não ...... na escola fatos como aquele 
que até agora nos ...... .” 
A) fazem – ocorrem – perturbamos 

B) fazem – ocorre – perturbam 

C) fazem – ocorre – perturba 

D) faz – ocorre – perturbamos 

E) faz – ocorrem – perturba 
 
07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas do período seguinte. 

“Não ...... meios de saber que já ...... vinte anos que não se 
...... mais galochas.” 
A) haviam – faz – usam 

B) havia – faz – usam 

C) havia – fazem – usa  

D) haviam – fazem – usam 

E) haviam – fazem – usa 
 
08. Assinale a alternativa em que meio funciona como advérbio. 

A) Fica no meio do quarto. 

B) Quero meio quilo. 

C) Está meio triste. 

D) Achei o meio de encontrar-te. 

E) [Todas as alternativas estão corretas.] 
 
09. Indique a alternativa correta. 

A) Tratavam-se de questões fundamentais. 

B) Comprou-se terrenos no subúrbio. 

C) Precisam-se de datilógrafas. 

D) Reformam-se ternos. 

E) Obedeceram-se aos severos regulamentos. 
 
10. Assinale a frase em que há violação à concordância. 

A) Os sertões possuem um sopro épico. 

B) Promove-se festas beneficentes em Viçosa. 

C) Fala-se de festas em que se assiste a filmes culturais. 

D) Há dois anos, os Estados Unidos invadiram a Líbia. 

E) Fui eu quem resolveu a adoção de tal medida. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Sabe-se que o município de Viçosa fica na microrregião de 
Alagoas e tem como municípios limites os seguintes: 

A) Capela, Cajueiro, Pindoba, Mar Vermelho, Paulo Jacinto, 
Chã Preta e Quebrangulo. 

B) Capela, Mar Vermelho, Paulo Jacinto, e Pindoba. 

C) Cajueiro, Chã Preta, Mar Vermelho e Capela. 

D) Chã Preta, Mar Vermelho, Paulo Jacinto e Capela. 

E) Pindoba, Cajueiro, Quebrangulo e Paulo Jacinto. 

 

12. O ano de criação da Vila Nova de Assembléia, segundo 
nome da cidade de Viçosa, foi 

A) 1830. 

B) 1831. 

C) 1832. 

D) 1833. 

E) 1834. 

 

13. O primeiro prefeito do município de Viçosa chamava-se 

A) Aureliano Tavares de Macedo. 

B) Frederico Neto Rebelo Maia. 

C) Antonio Batista de Nazaré. 

D) Manoel Alberto Maia Júnior. 

E) Apolinário Rebelo Pereira Torres. 

 

14. Sabe-se que o provável fundador de Viçosa era um homem 
de origem humilde, sem instrução, não tinha sobrenome e 
era de espírito desbravador. Levou para o Riacho do Meio 
apenas um machado ou uma foice e uma enxada para 
limpar roçados de algodão. Fundou o povoado que deu 
origem à Viçosa. Seu nome era 

A) Manoel Francisco. 

B) Vigário Loureiro. 

C) Clodoaldo da Fonseca. 

D) Alípio Coelho. 

E) Manoel Vítor. 

 

15. Um sobrado colonial, construído na Vila de Assembléia em 
1850, na antiga Praça do Comércio, atual Praça Apolinário 
Rebelo, de propriedade de Pedro José da Cruz Brandão, foi 
o local escolhido pela municipalidade para abrigar 

A) o Museu Théo Brandão. 

B) o Mercado Público. 

C) o Teatro Carlos Gomes. 

D) a Fundação da Euterpe Musical Viçosense. 

E) o Museu José Aloísio Vilela. 
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MATEMÁTICA 
 
16. Uma livraria comprou uma certa quantidade de cadernos 

para revendê-los a R$ 6,00 cada. No transporte, 10 
cadernos foram inutilizados. Entretanto, se vender os 
restantes a R$ 8,00 cada um, não terá prejuízo. Quantos 
cadernos foram vendidos? 

A) 10 

B) 20 

C) 30 

D) 40 

E) 50 
 
17. Vinte abacaxis e 8 pêras custam R$ 66,00. Qual o preço do 

abacaxi se cada pêra custa tanto quanto três abacaxis? 

A) R$ 1,50 

B) R$ 2,00 

C) R$ 2,50 

D) R$ 3,00 

E) R$ 3,50 
 
18. Se x = – 2 é uma das raízes da equação 

   x2 – 5x + a = 0, 

então a outra raiz é igual a 

A) – 6. 

B) 6. 

C) – 7. 

D) 7. 

E) 8. 
 
19. Se a é raiz da equação 

,
5

4103
4

12 xxx +
+=

−
−  

então a2 vale 

A) 25. 

B) 16. 

C) 10. 

D) 9. 

E) 4. 
 
20. A raiz da equação 

15
21

5
1

10
1 xxx −

=
+

−
−

 

é um número 

A) maior que 13. 

B) menor que 10. 

C) menor que 3. 

D) menor que 5. 

E) menor que 12. 
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21. A soma x + y + z nas igualdades  

271518
128 zy

x
===  

é igual a 

A) 10. 

B) 17. 

C) 20. 

D) 35. 

E) 40. 

 

22. Na compra de uma mercadoria, foi pago 
100
20

 do seu valor 

no ato da compra, e o restante foi dividido em 5 parcelas 
iguais, sem nenhum acréscimo, no valor de R$ 160,00 cada 
parcela. Assim, o preço cobrado pela mercadoria foi 

A) R$ 1.000,00. 

B) R$ 1.200,00. 

C) R$ 1.600,00. 

D) R$ 1.800,00. 

E) R$ 2.000,00. 

 

23. Admita que a cada 50 g de farelo de milho há 4 g de 
proteína e que a cada 40 g de farelo de aveia há 6 g de 
proteína. Um indivíduo que pretende ingerir diariamente 23 
g de proteína consumindo 100 g de farelo de aveia, deverá 
consumir de farelo de milho 

A) 100 g. 

B) 150 g. 

C) 50 g. 

D) 200 g. 

E) 175 g. 

 

24. A figura abaixo tem 1 cm de espessura em toda a sua 
extensão. 

 

  

 

 

 

 

Qual a área dessa figura? 

A) 10 cm2 

B) 13 cm2 

C) 15 cm2 

D) 17 cm2 

E) 25 cm2 
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25. Qual a proposição falsa? 

A) Duplicando-se a altura de um retângulo sem modificar a 
base, então sua área será duplicada. 

B) Duplicando-se a base de um retângulo sem modificar a 
altura, então sua área será duplicada. 

C) Duplicando-se ambas, a altura e a base de um retângulo, 
sua área torna-se quatro vezes maior. 

D) Não existe um quadrado cuja área seja 17 . 

E) Se dois retângulos têm a mesma base, então a razão entre 
suas áreas é igual a razão entre suas alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 
 
26. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar: 

A) é vedada a participação da iniciativa privada no SUS. 
B) as instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do SUS. 
C) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios 

ou subvenções à instituição privada com fins lucrativos nos 
casos previstos em lei. 

D) é permitida a participação direta ou indireta de empresas e 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo 
nos casos previstos em lei. 

E) o financiamento do SUS é da competência exclusiva da 
União, dos Estados e do Distrito Federal. 

 
27. A composição mínima de uma equipe de Saúde da Família 

é: 

A) um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e, 
no mínimo, seis agentes de saúde. 

B) um médico, um enfermeiro, um dentista, um auxiliar de 
enfermagem e agentes de saúde. 

C) um médico, um psicólogo, um auxiliar de enfermagem e, no 
mínimo, dez agentes de saúde. 

D) um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem 
e, no mínimo, dez agentes de saúde. 

E) um médico, um dentista, dois enfermeiros e, no mínimo, dez 
agentes de saúde. 

 
28. Sobre endemia é correto afirmar: 

A) é uma doença que nunca ocorre no local. 
B) é uma doença habitualmente presente numa determinada 

área. 
C) é o aparecimento de uma nova doença numa determinada 

área. 
D) é uma doença que somente ocorre numa determinada 

época no local. 
E) é uma doença causada por parasitas. 
 
29. A vacina contra poliomielite deve ser feita 

A) em dose única no primeiro mês de vida. 
B) em duas doses com intervalo de trinta dias a partir do 

segundo mês de vida. 
C) em três doses com intervalo de dois meses a partir do 

segundo mês e reforço anual até cinco anos. 
D) em uma dose anual a partir do segundo mês até os cinco 

anos. 
E) em três doses anuais a partir do segundo mês de vida com 

intervalo de trinta dias por cinco anos. 
 
30. A via e local da administração da vacina BCG são: 

A) subcutânea, no deltóide direito. 

B) intramuscular profunda, no glúteo. 

C) subcutânea, no abdome. 

D) intradérmica, no deltóide direito. 

E) intravenosa, no antebraço. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Dentre as atividades que o auxiliar de enfermagem deve 
seguir no exercício profissional, pode-se destacar: 

I. executar todos os cuidados prescritos e necessários 
para o paciente;  

II. cumprir as rotinas estabelecidas; 

III. fazer, na folha de prescrição, anotações claras e 
legíveis de todos os cuidados prestados e de todas as 
observações feitas, assinando sempre ao final das 
folhas; 

IV. receber do colega os pacientes no setor, tomando 
conhecimento das ocorrências; 

V. preparar a unidade para admissões e receber o 
paciente; 

VI. preparar o paciente para alta e transferências; 

VII. fazer a leitura do livro de relatório geral; 

VIII. obedecer à escala diária dos leitos. 

De acordo com a ordem de prioridade das atividades a serem 
realizadas, assinale a alternativa correta. 

A) VII, II, IV, VIII, III, V, I, VI. 

B) VII, IV, III, II, V, VI, I, VIII. 

C) IV, VII, VIII, III, II, V, VI, I. 

D) IV, VIII, III, V, I, VI, II, VII. 

E) VII, IV, VIII, II, V, I, VI, III. 

 

32. Os procedimentos para administração de medicação por via 
oral são enumerados a seguir: 

(     ) Checar a prescrição dada ao paciente e comparar 
com a do medicamento. 

(     ) Anotar o nome do medicamento, a dose e o horário 
para administração, na papeleta do paciente. 

(     ) Colocar o paciente em posição semi-Fowler ou 
deitado de lado. 

(      ) Verificar a ficha do medicamento com a prescrição 
médica. 

(      ) Preparar o medicamento para administração. 

(      ) Colocar o medicamento na bandeja ou no carrinho ao 
lado da cama. 

(      ) Administrar o medicamento ao paciente em copo com 
marcação das medidas. 

Levando-se em conta a ordem de prioridade de execução de tais 
procedimentos, assinale a alternativa correta. 

A) 5, 4, 1, 3, 6, 2, 7 

B) 4, 5, 3, 1, 6, 2, 7 

C) 5, 4, 3, 6, 1, 7, 2 

D) 4, 5, 3, 1, 6, 7, 2 

E) 4, 5, 3, 6, 1, 7, 2 

 

33. Quanto aos princípios básicos relativos à limpeza, 
desinfecção e esterilização de materiais, pode-se afirmar 
que: 

I. os pacotes esterilizados podem ser abertos em área 
plana;  

II. caso o pacote esterilizado encontre-se molhado ou 
úmido, considerá-lo contaminado; 

III. para pacote esterilizado por autoclave o procedimento 
correto para abri-lo não deve ser o de segurar as 
pontas do pacote com o indicador e o polegar, e virá-lo 
em cima da área plana;  

IV. deve-se lavar as mãos com sabão ou detergente capaz 
de remover as bactérias, que serão eliminadas no 
enxágüe; 

V. relacionado à proteção ao ambiente, ao lavar as mãos e 
o antebraço por completo, deve-se fechar a torneira 
com o cotovelo; 

VI. no procedimento para assepsia cirúrgica, deve-se 
escovar as mãos e os braços, indo até os cotovelos, em 
movimentos circulares, seguindo a seguinte ordem: 
cotovelo, antebraço, punho, dorso das mãos, dedos e 
unhas;  

VII. a assepsia das mãos é muito importante para evitar que 
as bactérias entrem em contacto com os materiais 
esterilizados; 

VIII. no manuseio de equipamentos esterilizados a autoclave 
é o método utilizado para esterilizar todo equipamento. 

Com base nas afirmativas acima, consideram-se verdadeiras: 
A) I, VIII, III, II, V, VI. 

B) VII, II, VIII, IV, V. 

C) III, IV, V, VI, VII. 

D) I, III, VI, VII, VIII. 

E) [Nenhuma das afirmativas está correta.] 
 
34. Considerando as afirmativas seguintes,  

I. O vírus da influenza é um vírus RNA da família dos 
ortomixovírus e subdivide-se em tipos A, B, C. 

II. O vírus da influenza é um vírus altamente transmissível 
e epidemias de influenza propagam-se com velocidade 
espantosa. 

III. Os vírus do grupo A não são considerados como os 
maiores causadores das pandemias. 

IV. Tem evidência de uma marcada variação sazonal na 
incidência das infecções respiratórias virais, sendo esta 
maior nos meses frios em países de clima temperado. 

V. A ênfase dada aos vírus influenza A e C deve-se ao 
fato de que estes causem maior morbidade do que o 
tipo B. 

está correto o que se diz em 
A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) II, III e IV. 

D) III e V. 

E) III, IV e V. 
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35. As hemorragias genitais podem ser provenientes de 
qualquer ponto do aparelho genital, mas geralmente 
procedem do útero e de seus anexos, e através do canal 
vaginal exteriorizam-se na vulva. Têm valor diagnóstico 
muito grande. Por isso, deve-se especificá-las 
considerando, principalmente, as características a seguir 
relacionadas: 

A) cor vermelho vivo, escurecido com ou sem coágulo; volume. 

B) associação com outras doenças. 

C) associação com outros sintomas, notadamente, dores, 
leucorréias e menstruação. 

D) tempo de aparecimento, duração e periodicidade. 

E) [Todas as alternativas acima estão corretas.] 

 

36. Classifique como Verdadeiro (V) ou Falso (F) as afirmativas 
a seguir. 

(      ) Algumas injeções intramusculares são dolorosas, 
entretanto, recomenda-se não incluir na sua fórmula 
anestésicos locais. 

(     ) Na administração de medicamentos por via 
intramuscular habitualmente são escolhidos os 
músculos das nádegas, da coxa e da espádua. 

(     ) A preparação para administração intramuscular pode 
apresentar-se sob a forma de soluções aquosas, 
soluções oleosas e suspensões. 

(      ) Na administração endovenosa em geral, recorre-se à   
veia basílica, por ser profunda e estar em ligação com 
outras grandes veias do braço. 

(     ) O músculo estriado é dotado de elevada 
vascularização, sendo, em contrapartida, pouco 
inervado por fibras sensitivas. Essas duas 
características conferem-lhe facilidade de absorção 
medicamentosa e simultaneamente a possibilidade 
duma administração menos dolorosa. 

Com base nessa classificação, assinale a alternativa correta. 

A) F, F, V, F, V 

B) F, V, V, F, V 

C) F, V, F, F, F 

D) V, F, V, V, F 

E) V, V, V, F, V 

 

37. Prurido vulvovaginal, ardor ou dor à micção, corrimento 
branco, grumoso, inodoro e com aspecto caseoso (leite 
coalhado), hiperemia, edema, fissuras e maceração da 
vulva, dispareunia são sintomas de 

A) vaginoses bacterianas. 

B) vulvovaginites. 

C) candidíase vulvovaginal. 

D) leiomiomatose uterina. 

E) tricomoníase genital. 

 

38. O volume de medicamentos injetado por via intradérmica é 
na ordem de 

A) 0,06 a 0,12 ml. 

B) 0,03 a 0,05 ml. 

C) 0,01 a 0,03 ml. 

D) 0,06 a 0,18 ml. 

E) 0,18 a 0,25 ml. 

 

39. Assinale a afirmativa incorreta. 

Na administração medicamentosa por via subcutânea ou 
hipodérmica, os locais para injeção incluem 

A) o abdômen, entre os rebordos costais e as cristas ilíacas. 

B) a região anterior das coxas. 

C) regiões inferiores internas dos braços. 

D) região superior do dorso. 

E) regiões superiores externas dos braços. 

 

40. Quando recebemos uma mulher na Unidade de Saúde é 
importante valorizar suas queixas e perceber com que 
urgência suas necessidades precisam ser atendidas. O 
exame preventivo deve ser feito 

A) anualmente e após dois resultados negativos consecutivos o 
intervalo deverá ser de 3 anos. 

B) a cada dois anos. 

C) anualmente. 

D) anualmente e após dois resultados negativos consecutivos o 
intervalo deverá ser de 5 anos. 

E) semestralmente. 

 

41. Para o Ministério da Saúde, são consideradas variáveis 
críticas do comportamento de risco para o câncer cérvico 
uterino:  

A) as alternativas B, C, D, E estão corretas. 

B) tabagismo. 

C) história de doenças sexualmente transmissíveis, 
principalmente decorrentes de infecções por papilomavírus 
e herpes vírus. 

D) início de atividade sexual em idade precoce. 

E) vários parceiros. 

 

42. A influenza é uma doença viral, aguda, do trato respiratório, 
que geralmente evolui para a cura em 2 a 7 dias, 
caracterizada por 

A) febre, calafrios, prostação. 

B) mal-estar geral, mialgia e astenia. 

C) anorexia, cefaléia e corisa hialina. 

D) obstrução nasal, dor de garganta, tosse seca e conjuntivas 
hiperemiadas. 

E) todas as características acima descritas. 
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43. Conforme as afirmativas enunciadas, marque a incorreta. 

A) A menos que a diarréia ou os vômitos persistam não 
oferecer soro reidratante oral mais que 150ml/kg/dia. 

B) Amido de cereais agravam os casos iniciais de diarréia ou 
vômitos, devendo ser suprimidos por pelo menos 24 horas. 

C) São indicados líquidos parenterais quando os vômitos ou a 
diarréia produzem ou ameaçam produzir desidratação e 
acidose. 

D) Após 3 a 6 horas administrar líquidos em pequenas 
quantidades (se tolerado). 

E) Uma criança perde mais peso através do vômito e da 
diarréia do que pela redução acentuada de ingestão calórica 
quando sob dieta controlada. 

 

44. Bronquite é uma inflamação séria e disseminada dos 
bronquíolos que se supõe de origem infecciosa ou alérgica 
causada por 

A) vírus agentes de pneumonia primária atípica. 

B) vírus da influenza tipos A, B e C. 

C) grupo de adenovírus, vírus sincicial respiratório. 

D) parainfluenza, bactérias (Haemophilus, influenzae, 
pneumococos, estreptococo hemolítico) ou alergia. 

E) todos os agentes acima citados. 

 

45. Ordene do primeiro ao derradeiro os passos a serem 
seguidos na técnica de aplicação de insulina. 

(      ) Observa no paciente possíveis reações: tontura e 
debilidade; 

(      ) Descobre local selecionado, face externa do braço e 
face externa do músculo; 

(      ) Ensina ao paciente ou familiar a forma de aplicação 
de insulina no local, incluindo as etapas da técnica;  

(      ) Explica à pessoa os procedimentos; 

(      ) Limpa a área de aplicação; 

(      ) Prepara o ambiente bem iluminado, com privacidade; 

(      ) Mantém precauções em relação a: dieta, glicosúria, 
glicemia e exercícios; 

(      ) Coloca a pessoa em posição cômoda (sentado ou 
deitado). 

(      ) Prepara o equipamento – seringa de insulina, 
insulina, agulha própria 13 x 15, álcool e algodão, 
formulário de registro, bandeja; 

(      ) Aplica a injeção subcutânea; 

(      ) Muda os locais de aplicação. 

Com base nesta ordenação, assinale a alternativa correta. 

A) 4, 9, 6, 8, 2, 5, 1, 7, 10, 3, 11 

B) 9, 6, 4, 8, 2, 5, 10, 7, 1, 11, 3 

C) 6, 9, 4, 8, 7, 5, 1, 10, 2, 11, 3 

D) 6, 9, 4, 8, 2, 10, 5, 1, 7, 11, 3 

E) 6, 9, 4, 8, 2, 5, 10, 7, 1, 11, 3 

 

46. Quais os exames de laboratório segundo normas, 
solicitados pelo médico em portadores de diabetes? 

A) Ácido úrico, VDRL, hemossedimentação e glicemia. 

B) Uréia, creatinina, potássio e ferretina. 

C) Cultura de escarro, triglicerídeos, sumário de urina. 

D) Glicemia, hemograma, sumário de urina, creatinina, 
colesterol e triglicerídeos. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

47. Suspeita-se que o paciente é portador de insuficiência 
cardíaca quando ele apresenta 

A) dispnéia de esforço. 

B) palpitação. 

C) edema de pálpebras e membros inferiores. 

D) ortopnéia e faces de esforço. 

E) Todas as alternativas acima. 

 

48. Diante dos sintomas que indicam efeitos colaterais dos 
medicamentos diuréticos, qual afirmativa é incorreta? 

A) Agitação psicomotora. 

B) Hipotensão postural. 

C) Palpitações. 

D) Impotência e depressão. 

E) Câimbras e tonturas. 

 

49. O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares 
de nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem, 
cabendo-lhe: 

I. assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle 
sistemático da infecção hospitalar; 

II. executar tratamentos especificamente prescritos, ou de 
rotina, além de outras atividades de Enfermagem, tais 
como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; 
realizar  controle hídrico; fazer curativo; 

III. prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e 
zelar por sua segurança, inclusive alimentá-lo ou 
auxiliá-lo a alimentar-se; zelar pela limpeza e ordem do 
material, de equipamentos e de dependências de 
unidades de saúde; 

IV. prescrever medicamentos previamente estabelecidos 
em programas de saúde pública e em rotina aprovada 
pela instituição de saúde; 

V. ter cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves 
com risco de vida. 

Com base nos itens acima relacionados, assinale a alternativa 
correta. 

A) Apenas o item III está correto. 

B) Estão incorretos os itens I, II, IV e V. 

C) Apenas os itens IV e V estão incorretos. 

D) Os itens I, IV e V estão corretos. 

E) Estão corretos os itens II, III e V. 
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50. Assinale a afirmativa incorreta. 

A) A hemorragia puerperal é uma complicação de alta 
incidência da mortalidade materna. 

B) Atonia uterina, laceração do canal vaginal e retenção de 
restos placentários são as causas da hemorragia puerperal. 

C) É importante procurar identificar os sinais de hemorragia de 
30 em 30 minutos, bem como aplicar bolsa de gelo sobre o 
fundo do útero. 

D) A auxiliar de enfermagem deve avaliar, rotineiramente, a 
involução uterina através da palpação e identificando a 
consistência. 

E) A verificação dos sinais vitais é importante no puerpério, 
considerando-se que a freqüência cardíaca diminui para 50 
a 70 bpm (bradicardia) nos primeiros dias após o parto, em 
vista da redução do volume sangüíneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


