Prefeitura Municipal de Goiana
Concurso Público – 2010
Tipo 2

Cargo: Enfermeiro / Nível Superior
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

    

    

Sobre as penalidades a serem aplicadas pelos Conselhos
Federal e Regionais de Enfermagem, contidas no artigo 18, da
Lei 5.905/73, analise as afirmativas abaixo.

Os hospitais e profissionais de saúde têm uma série de
obrigações legais para com seus usuários. Sobre estas
obrigações, analise as afirmativas abaixo.

1.

1.

2.

3.
4.

5.

A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator,
de forma reservada, que será registrada no Prontuário do
mesmo, na presença de duas testemunhas e com
publicação pelos conselhos..
A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01
(um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria
profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do
pagamento.
A censura consiste em repreensão que será divulgada nas
publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de
Enfermagem e em jornais de grande circulação.
A suspensão consiste na proibição do exercício da
Enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e
nove) dias, divulgada nas publicações oficiais dos
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
A cassação consiste na perda do direito ao exercício da
Enfermagem, divulgada nas publicações dos Conselhos
Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de
grande circulação.

2.
3.
4.

5.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3, 4 e 5.
1, 3, 4 e 5, apenas.
2, 3, 4 e 5, apenas
1, 2, 3 e 5, apenas.
1, 4 e 5, apenas.

Estão corretas:

    
Na aplicação das penalidades são consideradas, segundo a
Resolução COFEN nº. 240/2000 circunstâncias atenuantes.
Pode ser considerada como circunstância atenuante:
A)
B)
C)
D)
E)

reincidência.
infração dolosa.
infração por motivo fútil ou torpe.
danos irreparáveis.
atos realização sob emprego real de força física.

Os profissionais da saúde devem dar ao paciente
atendimento humano, atencioso e respeitoso, em local
digno e adequado, identificando-o por seu nome e
sobrenome, nunca pela doença ou problema de saúde que
o afete e nem de maneira genérica, imprópria,
desrespeitosa ou preconceituosa.
O paciente tem direito a receber, tão logo chegue ao
consultório ou instituição de saúde, um atendimento
imediato capaz de assegurar-lhe conforto e bem-estar.
O profissional da saúde deve portar crachá com nome
completo, cargo e função, de forma que o paciente possa
identificá-lo facilmente.
O paciente/cliente tem direito a informações claras,
objetivas e, se preciso adaptadas à sua capacidade de
entendimento, sobre as ações diagnósticas e terapêuticas e
suas consequências, duração prevista do tratamento e,
entre outras coisas, informado, inclusive, se for o caso, se
o tratamento ou o diagnóstico for experimental.
O paciente tem livre acesso a seu prontuário médico. O
mesmo deve ser legível e conter os documentos do seu
histórico, dados sobre o início e a evolução do problema,
o raciocínio clínico do profissional de saúde, exames e
conduta terapêutica, bem como relatórios e demais
anotações.

A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4, apenas.
1, 3, 4 e 5, apenas
2, 3, 4 e 5, apenas.
1, 2, 4 e 5, apenas.
1, 2, 3, 4, e 5.

    



A terapia digitálica utilizada em pacientes com ICC
(Insuficiência Cardíaca Congestiva) requer do enfermeiro
cuidados com a verificação do (a):
A) ritmo e frequência respiratória antes da administração do
digitálico.
B) ritmo e frequência cardíaca antes da administração.
C) peso corporal diariamente em jejum.
D) pressão arterial, dez minutos após a administração do
digitálico.
E) temperatura corporal antes da administração do digitálico.
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No controle da infecção, os profissionais de saúde adotam
medidas fundamentais na tentativa de impedir a sua
disseminação. Acerca desse tema, analise as afirmativas
abaixo.
1

As precauções-padrão devem ser utilizadas no cuidado ao
paciente, independentemente de seu estado infeccioso.
A lavagem inadequada das mãos possibilita que os
microrganismos transitórios tornem-se residentes, o que
aumenta o potencial de infecções para o profissional e
para outros indivíduos.
No cuidado a uma criança internada, com sarampo,
devem ser instituídas todas as medidas de precauçõespadrão, além das medidas por contato, como uso do
avental, luvas, máscaras e gorros.
A antibioticoprofilaxia para prevenção de infecção no
sítio cirúrgico deve ser iniciada, pelo menos, 24 horas
antes da cirurgia e mantida por 7 a 10 dias,
independentemente do tipo de cirurgia a ser realizada.

2

3

4

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
3 e 4, apenas
1 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

    



No pós-operatório de cirurgias de médio e grande porte, os
riscos de desenvolvimento de atelectasia pulmonar podem
estar presentes, tais como a longa duração da anestesia e
mudanças no padrão ventilatório, entre outros. São ações de
enfermagem que visam prevenir esta condição exceto:
A) orientar o paciente a evitar a tosse e a respiração
profunda;
B) efetuar drenagem postural e percussão torácica, se
necessário;
C) administrar os sedativos prescritos cuidadosamente a fim
de evitar a depressão respiratória;
D) realizar mudança de decúbito frequente, sobretudo da
posição supina para a posição ereta;
E) encorajar a mobilização precoce do leito para a cadeira
seguida pela deambulação precoce.



Os cuidados de enfermagem em centro cirúrgico são de
fundamental importância para a segurança do procedimento a
ser realizado. Em relação ao uso do bisturi elétrico, a placa
neutra deverá ser posicionada:
A) preferencialmente em áreas de proeminências ósseas.
B) preferencialmente em áreas com grande quantidade de
pelo.
C) preferencialmente na região glútea após ser tricotomizada
e umedecida.
D) sob a panturrilha ou outra região de grande massa
muscular.
E) nos membros superior ou inferior direito após ser
umedecido.

    



Acerca da recepção e das medidas de segurança do paciente
no ambiente cirúrgico, analise as afirmativas abaixo.
1. A recepção do paciente no centro cirúrgico é atribuição
privativa, mas não exclusiva do enfermeiro, que deve
proceder à identificação, à avaliação dos sinais vitais,
exame físico sucinto e anotação da assistência prestada.
2. O enfermeiro e sua equipe são os responsáveis pela
segurança e pelo conforto do paciente durante toda a sua
permanência no centro cirúrgico.
3. O ambiente hospitalar não é o principal meio de
transmissão de infecção, sendo precedido pela microbiota
do paciente, pelas mãos dos profissionais e pelos artigos
utilizados em procedimentos invasivos.
4. A paramentação do centro cirúrgico justifica-se em
virtude de a maioria das infecções do sítio cirúrgico ser
causada por microrganismos da flora endógena do próprio
paciente e dos profissionais de saúde envolvidos no
cuidado direto e indireto desse sítio.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas
2, 3 e 4, apenas.
3 e 4, apenas.

    



Para que se possa garantir o processo de esterilização a vapor
é necessário:
A) monitorar o processo através do teste de Bowie & Dick e
indicador biológico.
B) monitorar o processo através unicamente de indicadores
químicos.
C) monitorar e validar o processo através de inoculadores
químico, biológico, registro físico do processo e perfil
térmico da câmara.
D) validar o processo de esterilização exclusivamente.
E) verificar a eficácia do equipamento.

Página 2/11
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Prefeitura Municipal de Goiana
Concurso Público – 2010
Tipo 2

Cargo: Enfermeiro / Nível Superior

    

    
Acerca dos métodos de desinfecção e esterilização, assinale a
alternativa incorreta.
A) A eficácia do método de desinfecção ou esterilização é
influenciada pela presença de materiais orgânicos.
B) Artigos considerados não-críticos, como estetoscópios,
comadres e utensílios de alimentação devem ser
desinfetados.
C) A esterilização é um processo que destrói todas as formas
de vida microbiana, inclusive os esporos.
D) O processo de limpeza mecânica pode ser feito por:
lavadoras esterilizadoras; lavadoras descontaminadoras;
pasteurizadora; lavadoras ultra-sônicas e lavadoras
termodesinfetadoras.
E) Há um aumento da eficácia dos desinfetantes quando o
material a ser desinfetado contém sabão.

    
A desidratação ou déficit de volume hídrico refere-se à perda
hídrica de 1% ou mais do peso corporal. São sinais de
desidratação todos os abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

tontura, irritabilidade e delírio.
sede extrema, pele e mucosas secas, Xerostomia.
turgor cutâneo adequado, anasarca.
aumento da frequência cardíaca, hipotensão.
turgor cutâneo deficiente

    
O exame neurológico é uma atribuição do enfermeiro no
cuidado ao paciente com afecções relacionadas ao sistema
neurológico. Sobre a avaliação neurológica pelo enfermeiro,
assinale a alternativa correta.
A) Ao avaliar o nível de consciência o enfermeiro avalia o
estado mental do paciente.
B) A agnosia pode ser identificada através do exame dos
nervos cranianos.
C) Avaliação do nível de consciência, estado mental, fala e
comunicação, pupilas são etapas do exame.
D) Ao cumprimentar o paciente apertando-lhe a mão, o
enfermeiro pode avaliar seus reflexos.
E) Para avaliar o sistema sensitivo do paciente, o enfermeiro
deve solicitar-lhe que toque o dedo na ponta do nariz.

Pacientes com comprometimento neurológico que resulte em
aumento da pressão intracraniana podem apresentar alteração
do estado de consciência, e com o agravamento, a resposta aos
estímulos táteis e dolorosos inclui postura característica de
inconsciência, rotação externa dos membros superiores e
flexão plantar dos pés. Esta condição é denominada de:
A)
B)
C)
D)
E)

decorticação.
descerebração.
coma superficial.
parosmia.
torpor.

    



Na prescrição de enfermagem para pacientes vítimas de
enfarto deve constar repouso físico nas primeiras 24 horas,
objetivando a redução do (a):
A)
B)
C)
D)
E)

nível tensional.
débito cardíaco.
consumo de oxigênio pelo miocárdio.
pré-carga
contratilidade miocárdica.

    



A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das
doenças cardiovasculares. É também o principal fator de risco
para as complicações mais comuns como acidente vascular
cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal
crônica terminal. Os profissionais de saúde da rede básica têm
importância primordial nas estratégias de controle da
hipertensão arterial, quer na definição do diagnóstico clínico e
da conduta terapêutica, quer nos esforços requeridos para
informar e educar o paciente hipertenso, bem como para fazêlo seguir o tratamento. Sobre as atribuições e competências do
Enfermeiro nesse contexto, analise as afirmativas abaixo.
1.

2.
3.
4.

5.

Realizar consulta para confirmação diagnóstica, avaliação
dos fatores de risco, identificação de possíveis lesões em
órgãos–alvo e comorbidades, visando à estratificação do
portador de hipertensão.
Capacitar os auxiliares de enfermagem e os agentes
comunitários e supervisionar, de forma permanente, suas
atividades.
Solicitar exames complementares, quando necessário.
Desenvolver atividades educativas de promoção de saúde
com todas as pessoas da comunidade; desenvolver
atividades educativas individuais ou em grupo com os
pacientes hipertensos.
Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam
favorecer a adesão (grupos de hipertensos e diabéticos).

Estão corretas apenas
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 4
1, 3 e 4
1, 3 e 5
2, 4 e 5
2, 3 e 5

Página 3/11
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Prefeitura Municipal de Goiana
Concurso Público – 2010
Tipo 2

    

Cargo: Enfermeiro / Nível Superior

    


Doença
inflamatória
crônica,
caracterizada
por
hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação
variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com
tratamento, manifestando-se clinicamente por episódios
recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse,
particularmente à noite e pela manhã ao despertar. Resulta de
uma interação entre genética, exposição ambiental a alérgenos
e irritantes, e outros fatores específicos que levam ao
desenvolvimento e manutenção dos sintomas. Essa descrição
define que doença?
A)
B)
C)
D)
E)

Asma.
Tuberculose.
Enfisema Pulmonar.
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.
Aspergilose broncopulmonar alérgica.

    





O trato gastrintestinal está sujeito a muitos distúrbios que
podem interferir com a ingestão normal, a absorção dos
nutrientes e a eliminação normal das excretas produzidas por
esses processos. Quanto a tais distúrbios, analise as
afirmativas abaixo.
1.
2.
3.

A intoxicação alimentar pode ser causada por manuseio e
acondicionamento incorretos dos alimentos ingeridos.
A prevenção da apendicite inclui a ingestão de alimentos
fracionados e diminuição tanto do fumo como da ingestão
de álcool.
Na peritonite, observam-se dor difusa ou local, rigidez
muscular, ausência de ruídos hidroaéreos e respiração
superficial.

Está (ão) correta(s) apenas
A)
B)
C)
D)
E)

2.
3.
2 e 3.
1 e 2.
1 e 3.

A)
B)
C)
D)
E)

a temperatura corporal e a frequência respiratória
a pressão arterial e o pulso.
a frequência respiratória e a monitorização cardíaca
a pressão arterial e a cor da diurese.
a temperatura e o balanço hídrico.

Se um cliente possui diagnóstico de enfermagem de “excesso
de volume líquido relacionado ao débito urinário reduzido e
retenção de água e sal” e é portador de insuficiência renal
crônica, são cuidados essenciais:

pressão parcial de oxigênio (PO2).
saturação de oxigênio arterial.
pressão alveolar de oxigênio.
saturação venosa mista de oxigênio.
oxigênio tecidual.

    

Um paciente renal crônico, após realizar normalmente o seu
tempo de diálise, apresentou vômitos sanguinolentos no dia
seguinte ao tratamento dialítico, sendo encaminhado a um
serviço de emergência. Ao atender o paciente o enfermeiro
deve verificar:

    

Sobre a oximetria de pulso (SpO2), é correto afirmar que ela
mede a (o).
A)
B)
C)
D)
E)



A) avaliação de edema e administração de suplementos de
vitamina D, conforme prescrito.
B) realização de ausculta cardíaca e estimulação da ingestão
de sódio.
C) a mensuração diária do peso e aferição da pressão arterial.
D) avaliação do ingurgitamento de veia jugular e
monitoração da contagem de eritrócitos.
E) avaliação da frequência respiratória e administração de
suplementos de ferro, conforme prescrição.

    
A Diabetes configura-se hoje como uma epidemia mundial,
traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de
todo o mundo. Sobre a diabetes, é incorreto afirmar
A) O envelhecimento da população, a urbanização crescente
e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como
sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os
grandes responsáveis pelo aumento da incidência e
prevalência da diabetes em todo o mundo.
B) É uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia
e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de
vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro,
coração e vasos sanguíneos.
C) Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da
insulina, envolvendo processos patogênicos específicos,
por exemplo, destruição das células beta do pâncreas,
resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da
insulina, entre outros.
D) As complicações da diabetes incluem poliúria, polidipsia
e perda de peso.
E) O diabetes tipo I é dependente de insulina exógena.
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As manifestações da disfunção da tireóide podem indicar
produção insuficiente ou excessiva de hormônios. São
sintomas da disfunção da tireoide exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

sudorese profusa, exoftalmia, taquicardia, fadiga.
ganho ou perda de peso, constipação, palidez, depressão.
tremores, agitação, anorexia, intolerância ao calor.
Sudorese, pele fria e seca, endoftalmia.
nervosismo,
diplopia,
irregularidade
menstrual,
constipação.

    
A anemia é uma afecção hematológica de etiologias diversas,
incluindo a produção inadequada de hemácias, déficits
nutricionais, doenças crônicas entre outras. Sobre a anemia é
correto afirmar
A) A hemorragia dificilmente leva ao desenvolvimento de
anemia.
B) A anemia não é comum em indivíduos idosos.
C) Os sintomas da anemia, independente da sua etiologia
são: fraqueza, fadiga, irritabilidade.
D) Ocorre anemia quando existe quantidade insuficiente de
hemoglobina para fornecer oxigênio aos tecidos.
E) A gravidade dos sintomas da anemia independe da
velocidade de sua instalação.

    



A tração é aplicação de uma força divergente para reduzir,
alinhar e imobilizar uma fratura entre outras finalidades. Na
assistência ao paciente com tração e enfermeiro deve
considerar que:
A) a prioridade do cuidado é a imobilização completa do
paciente, incluindo partes não afetadas.
B) o paciente precisar entender a razão pela qual deverá
permanecer em tração por todo o tratamento.
C) o paciente em tração é totalmente dependente da
enfermagem.
D) o paciente deverá permanecer isolado a fim de que possa
lidar com seus sentimentos.
E) geralmente não acontece complicações como ulceras de
pressão.



Sobre a tração aplicação da tração em traumato-ordopedia,
analise as afirmativas abaixo.
1. A tração terapêutica em traumato-ordopedia tem por
finalidade: reduzir e imobilizar a fratura, recuperar o
alinhamento e o comprimento de uma extremidade
traumatizada e aliviar a dor.
2. A tração cutânea e a tração esquelética são idênticas
quanto a sua instalação.
3. Para o funcionamento correto do aparelho de tração as
cordas não devem ficar obstruídas nem entrar em contato
com o leito do paciente e os pesos não devem pender
livremente.
4. A tração ortopédica se baseia na aplicação de uma força
em uma direção específica, utilizando-se um sistema de
cordas, roldanas e pesos.
Está (ão) correta(s) apenas
A)
B)
C)
D)
E)

2.
3.
2 e 3.
1 e 2.
1 e 4.

    



O Aedes Aegypti, mosquito transmissor da Dengue,
erradicado em vários países do continente americano nas
décadas de 50 e 60, retornou na década de 70, por fragilidades
na vigilância, além de mudanças sociais e ambientais
propiciadas pela urbanização acelerada. Sobre o Aedes
Aegypti, analise as afirmativas abaixo.
1.

2.

3.

As dificuldades para eliminar um mosquito domiciliado
que se multiplica nos vários recipientes que podem
armazenar água, particularmente naqueles encontrados
nos lixos das cidades, como garrafas, latas e pneus têm
exigido um substancial esforço do setor saúde cujos
resultados têm sido efetivos.
As dificuldades para eliminar o mosquito necessitam ser
articuladas com outras políticas públicas, como por
exemplo, a limpeza urbana, além de uma maior
conscientização e mobilização social sobre a necessidade
das comunidades manterem seus ambientes livres do
mosquito.
A mudança de hábitos tem sido apontada, mais
recentemente, como um dos meios mais efetivos na
prevenção da infestação do mosquito.

Está (ão) correta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas.
1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.

Página 5/11
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Prefeitura Municipal de Goiana
Concurso Público – 2010
Tipo 2

    

Cargo: Enfermeiro / Nível Superior



    

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) o sistema de
estadiamento mais utilizado é o preconizado pela União
Internacional Contra o Câncer (UICC), denominado Sistema
TNM de Classificação dos Tumores Malignos. Este sistema
baseia-se na extensão anatômica da doença, levando em conta:
A) as características do tumor primário (T), as características
dos linfonodos das cadeias de drenagem linfática do
órgão em que o tumor se localiza (N), e a presença ou
ausência de metástases à distância (M).
B) a extensão do tumor primário (T); a ausência ou presença
e a extensão de metástase em linfonodos regionais (N); a
ausência ou presença de metástase à distância (M).
C) a localização do tumor primário detectado (T); ausência
ou presença de metástase em linfonodos regionais (N); a
presença de metástase (M).
D) a localização do tumor primário detectado (T); presença
de metástase em linfonodos regionais (N); a ausência ou
presença de metástase (M).
E) a presença de tumoração maligna (T); número de
tumorações malignas (N); a ausência ou presença de
metástase à distância (M).

    



Para a detecção precoce do câncer de mama recomenda-se
todos os abaixo, exceto:
A) rastreamento por meio do exame clinico da mama, para
todas as mulheres a partir de 40 anos de idade realizado
anualmente.
B) rastreamento por mamografia, para mulheres com idade
entre 50 e 69 anos de idade, com o máximo de dois anos
entre os exames.
C) exame clínico da mama e mamografia anual, a partir dos
35 anos, para as mulheres pertencentes a grupos
populacionais com risco elevado de desenvolver câncer
de mama.
D) rastreamento por mamografia, para mulheres a partir dos
69 anos de idade, com o máximo de dois anos entre os
exames.
E) garantia de acesso ao diagnóstico, tratamento e
seguimento para todas as mulheres com alterações nos
exames realizados.



Segundo a Organização Mundial de Saúde, “Cuidados
Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe
multidisciplinar, ativa e integral a pacientes cuja doença não
responde mais ao tratamento curativo, sendo o principal
objetivo a garantia da melhor qualidade de vida, tanto para o
paciente quanto para seus familiares, através do controle da
dor e demais sintomas, em suas dimensões psicossociais e
espirituais”. Sobre os cuidados paliativos, analise as
afirmativas abaixo.
1. Os Cuidados Paliativos visam garantir melhor qualidade
de vida, controle da dor e demais sintomas, além de
facilitar a desospitalização.
2. Os Cuidados Paliativos contribuir para reduzir a
realização de exames complementares quando os
resultados não mudam a terapia e evitar o uso de terapias
ineficazes e potencialmente danosas aos pacientes.
3. Os cuidados Paliativos enfatizar o tratamento domiciliar
em detrimento do tratamento hospitalar, preparar os
cuidadores para a realização, em ambiente domiciliar, de
cuidados antes restritos às instituições e estruturar o
acesso à distribuição e à dispensação de insumos e
medicamentos necessários à manutenção do paciente no
seu domicílio.
4. A instituição dos Cuidados Paliativos deve ser precoce, à
época do diagnóstico de doença avançada, sem
possibilidade de cura, seguindo princípios éticos baseados
no respeito à autonomia do paciente e requer habilidade
de comunicação e uma abordagem interdisciplinar.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3, 4 e 5.
1, 2 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
3, 4 e 5, apenas
1, 2, 4 e 5, apenas.

    
O Planejamento do Treinamento e Desenvolvimento do
pessoal de enfermagem inicia-se com:
A) o levantamento de necessidades, que está centrado nas
competências apresentadas pelos colaboradores.
B) o diagnóstico situacional, que compreende a definição dos
problemas passíveis de serem tratados por meio de
treinamento.
C) a elaboração do programa, que contempla a identificação
de recursos disponíveis e metas desejadas.
D) a definição de objetivos a serem atingidos pelos
treinandos, a forma como serão mensurados e as técnicas
a serem empregadas para fazê-lo.
E) a análise das relações de causa e efeito das ações que se
pretende empreender, que determina o possível alcance
dos objetivos educacionais.
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Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte
desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de
monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o
que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como
alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido,
podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de
Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com
Olinda
A)
B)
C)
D)
E)

vendendo gêneros alimentícios.
comprando pedra e cal.
vendendo máquinas e ferramentas.
comprando gêneros alimentícios e escravos
trocando escravos por máquinas e ferramentas.

    
A relação entre índios e brancos, na América portuguesa,
envolveu complexos processos que oscilavam entre violência
e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato
e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos
portugueses deu-se, principalmente, com a tribo
A)
B)
C)
D)
E)

Xucuru.
Ianomâmi.
Guarani.
Funil-ô.
Caetés.

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro
recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco
europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria
América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido
cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para
a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura
negra e popular o(a)
Daruê Malungo.
Alafiá.
Conceição das crioulas.
Vodu.
Xangô do Nordeste.

A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os
franceses.
C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus,
pedras, panelas, água e pimenta.
D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça
pública.
E) dos cavaleiros e das cavalhadas medievais, revividas
durante o carnaval.

    
O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o
período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar
e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck
Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixouse neste contexto, no século XVI, como
A)
B)
C)
D)
E)

    

A)
B)
C)
D)
E)

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial,
sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como
as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a
memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos
diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local
preservou a história

área apenas de criação de gado.
área apenas de produção de cana de açúcar.
área de transição, com feiras de gado.
área mista, com produção de cana e criação de gado.
área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado,
quanto para a cana.

    
O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas
inovadoras para o ambiente americano da época, como a
liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como
o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau
A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando
espanto na população local.
B) organizou uma assembleia que teve participação dos
índios da região.
C) criou a primeira sinagoga.
D) concedeu verbas para os comerciantes.
E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância
para a região.
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Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em
Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um
ponto importante na separação de Goiana do resto da
capitania. A consequência destes protestos foi
A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de
Itamaracá.
B) a transferência de Goiana para a capitania de
Pernambuco.
C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
D) o aumento da verba para construção de engenhos em
Goiana.
E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

    
A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes
mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar
traços negativos do governo português no Brasil, defendendo
ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do
século anterior. A participação de Goiana na Revolução
Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)
A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a
financiar os rebeldes.
B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
C) abastecimento dos centros revolucionários.
D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos
goianenses.

HO

A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia
jornais para toda a capitania.
B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a
libertação dos escravos na região.
C) a atuação da população local, que era radicalmente contra
o imperador e seus desmandos.
D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas
com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra
o padroado régio.

CUN

A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de
instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e
alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo
do ouro e pedras preciosas.
C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram
aliados dos habitantes da região.
D) Mandou índios para participarem em assembleia na
capital, para que defendessem seus direitos.
E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as
melhorias realizadas no período anterior.

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram
importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do
Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de
democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste
processo podemos destacar

RAS

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para
as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova
forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota
dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a
permanência de certas influências dos holandeses. Goiana,
após a expulsão dos holandeses
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TEXTO 1

Com o Texto 1, seu autor pretende:

Superstições e crendices
Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da
vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As
superstições têm origem no início da civilização humana e
com ela deverão morrer, pois não há momento na história do
mundo em que elas não estejam presentes.
Superstição é também acreditar na existência real dos
mitos folclóricos, como o saci, a mula sem cabeça, o
lobisomem, as bruxas, e em feitiços jogados, mau-olhado ou
olho gordo. Mas há crendices que não implicam medo ou
defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas
festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia
de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para
obter dentes fortes, dentre outras.
Há também superstições ligadas a fatos da vida
humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são
muito antigas e têm uma grande importância na vida dos
povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que
perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros
costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para
afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a
crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro
porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os
índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando
estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare
(veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem
comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.
Há uma quantidade enorme de superstições
conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano
de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas
crendices.



Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.




Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes
do caixão.
Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.





Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá
azar.
Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a
um caixão mortuário.
ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. Português. 7° ano.
São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em
determinadas crenças existentes nas culturas de diversos
povos.
B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e
as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem
das crenças e superstições existentes em vários países.
D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser
humano, por meio da compreensão de suas crenças.
E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas
culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

    
Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a
essa diversidade, o texto nos informa que:
A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o
medo que esses mitos despertam na população.
B) a crença em mau-olhados e olhos gordos são derivadas de
outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas,
que não têm um caráter preventivo ou de medo.
D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos
corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do
ensino formal.
E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não
deve participar de enterros, para proteger seu filho.

    
Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de
acordo com o Texto 1 a seguinte informação:
A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não
apresentam relação direta com o que cada cultura tem de
característico.
B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um
espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e
torná-lo mais sofrido para a mulher.
C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes
da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem
faz o parto.
D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar
enterros na África, porque criam que a alma do morto
perseguiria a mãe para sempre.
E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não
assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o
risco de serem infectadas.
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TEXTO 2

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do
Texto 1, assinale a alternativa correta.
A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à
insegurança da vida que gerou nos homens crenças
supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da
vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao
parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
C) No trecho: “Mas há crendices que não implicam medo ou
defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a
função de indicar continuidade na linha argumentativa do
texto.
D) No trecho: “há crendices que não implicam medo ou
defesa de algum mal, como por exemplo:”, a expressão
destacada antecede a enumeração de elementos que
exemplificam o que foi afirmado.
E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas
crendices”, o termo destacado aponta para um elemento
exterior ao texto.

    
Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada
entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta
no enunciado dado.
A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a
um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá
azar.” (EXPLICAÇÃO)
C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.”
(CONSEQUÊNCIA)
D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes
do caixão.” (CONDIÇÃO)
E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá
azar.” (CAUSALIDADE)

    
Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está
corretamente acentuada.
A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada
dá azar.
C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem
assustá-los.
D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a
banana.
E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

O “papa-figo”
Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de
uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou
pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença
do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação
eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo.
Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um
lobisomem.
Até que um negro velho, empregado da família, falou
para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é,
fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía
pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos:
quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam,
dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.
Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar
do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor
melhorou.
[...]
Texto disponível no site:
http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_.
Acessso em 27/03/2010. Adaptado.

    
O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero,
estão nele expressas as seguintes:
1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente
determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados
pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem
formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e
tradições de um povo, além de carregado de
representações simbólicas.
Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 3 e 4.
2 e 4.
2 e 3.
1 e 2.
1 e 4.
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Acerca de elementos morfossintáticos presentes no Texto 2,
analise as proposições a seguir.
1. O trecho: “Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe
de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.” é
iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia
de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “Os médicos falavam de uma "doença do
sangue", só que não conseguiram encontrar uma
medicação eficiente.”, a expressão destacada indica
oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “Até que um negro velho, empregado da
família, falou...”, a expressão destacada tem valor
temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da
mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 3 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.

    
Assinale a alternativa em que as regras da concordância
(verbal e nominal) foram obedecidas.
A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menas
pessoas acreditam nelas.
B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas
de vários países.
C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de
arrepiar!
D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios
medos e superstições.
E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas
no tempo.

    
Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de
linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está
correta.
A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor
melhorou”. (METÁFORA)
B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”.
(METONÍMIA)
C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”.
(EUFEMISMO)
D) “quanto
mais
gordos
e
corados,
melhor”.
(PLEONASMO)
E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)
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