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Leia o texto e responda as questões. 
 
DILMA ROUSSEFF SANCIONA LEI DO FEMINICÍDIO 
 
Decreto inclui crime no código penal, com agravamento da pena se violência atingir gestante 

ou mãe com filho de até 3 meses 
 

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff sancionou, nesta segunda-feira, a lei do feminicídio, 
tornando crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou outras 
questões de gênero. 

O Projeto de Lei 8.305/14 foi aprovado na última terça-feira pela Câmara dos Deputados, 
depois de tramitação no Senado, e modifica o Código Penal incluindo o crime entre os tipos de 
homicídio qualificado. 

O anúncio da sanção foi realizado no domingo, durante discurso da presidente em rede 
nacional por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, ela ressaltou que o crime terá 
penas mais duras e que a medida “faz parte da política de tolerância zero em relação à violência 
contra a mulher brasileira”. 

Ontem, a presidente participou da Cerimônia de Sanção da Lei de Tipificação do Feminicídio. 
No evento, ela condenou o machismo instaurado na sociedade há séculos e lembrou que 15 
mulheres são mortas por dia no Brasil. 

— As mortes são pelo simples fato de ser mulher, uma questão de gênero — disse a 
presidente. 

Além disso, 500 mil mulheres são vítimas de estupro no país e apenas 10% dos casos 
chegam ao conhecimento das autoridades. 

— As mulheres, muitas vezes, têm medo e vergonha de denunciar — completou. 
 O texto aumenta a pena em um terço se o assassinato ocorrer durante a gestação ou nos 

três meses posteriores ao parto; se for contra adolescente menor de 14 anos ou contra uma pessoa 
acima de 60 anos ou, ainda, contra uma pessoa com deficiência. A pena é agravada também quando 
o crime for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima. 

O projeto, elaborado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a 
Mulher, defende que existem razões de gênero quando o crime envolve violência doméstica e familiar 
ou menosprezo e discriminação contra a mulher. 

Na justificativa, destaca-se que entre os anos 2000 e 2010, 43,7 mil mulheres foram mortas 
no Brasil, vítimas de homicídio. Mais de 40% delas foram assassinadas dentro de suas casas pelos 
companheiros ou ex-companheiros. 

(Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/dilma-rousseff-sanciona-lei-do-feminicidio-15547526. 
Acesso em 24. Mar. 2015.) 

 
                                          
 
 
De acordo com texto, o tema central é: 
 

A) Os assassinatos de mulheres brasileiras. 
B) O machismo na sociedade brasileira. 
C) A aprovação do projeto de feminicídio na Câmara dos Deputados. 
D) A aprovação do projeto de feminicídio pela Presidência da República. 

 
 
                                          
 
 
De acordo com o texto, o feminicídio: 
 

A) Torna crime hediondo o assassinato de mulheres apenas quando praticado por companheiros 
ou ex-companheiros. 

B) Modifica o Código Penal tornando crime hediondo o assassinato praticado contra a mulher. 
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C) Justifica-se porque a violência contra a mulher ocorre principalmente no Dia Internacional da 

Mulher. 
D) Justifica-se porque o machismo foi instaurado no Brasil entre os anos 2000 e 2010. 

 
                                          
 
 
De acordo com o texto, que o verbo “sanciona”, presente no título, é substituído no texto por: 
 

A) Ressaltou. 
B) Denunciar. 
C) Elaborado. 
D) Aprovado. 

 
                                          
 

 
De acordo com o texto, no 1º parágrafo, o substantivo “decorrente” pode ser substituído por: 
 

A) Ressaltado. 
B) Sancionado. 
C) Resultante. 
D) Descendente. 

 
                                          
 
 
No contexto, o adjetivo “simples” usado no discurso da presidenta, significa: 
 

A) O machismo é simples. 
B) Os crimes praticados contra a mulher são facilitados por serem praticados em casa. 
C) Os crimes praticados têm como causa uma questão de gênero. 
D) A Lei do Feminicídio é simples. 

 
 
                                          
 
 
A locução adverbial “na ocasião”, no 3º parágrafo refere-se à: 
 

A) Terça-feira. 
B) Há séculos. 
C) Entre 200 e 2010. 
D) Dia Internacional da Mulher. 

 
 

                                          
 
 
De acordo com texto, pode-se concluir que: 
 

A) A Lei é mais branda em casos de violência contra mulher na presença de filhos. 
B) 90% dos casos de violência por estupro no Brasil ficam fora das estatísticas oficiais. 
C) 15 mulheres são violentadas por dia no Brasil e oferecem denúncia contra seus 

companheiros. 
D) Em dez anos, 43,7 mil mulheres brasileiras foram vítimas de estupro. 
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A expressão “Na justificativa”, no último parágrafo, refere-se à: 

 
A) Dilma Rousseff. 
B) Anúncio. 
C) Projeto de Lei. 
D) Discurso. 

 
                                          
 
 
Na frase “No evento, ela condenou o machismo instaurado na sociedade há séculos e lembrou que 
15 mulheres são mortas por dia no Brasil”, o pronome em destaque exerce função de: 
 

A) Sujeito. 
B) Predicado. 
C) Predicado verbal. 
D) Predicado verbo-nominal. 

 
 

                                          
 
 
Assinale a oração que apresenta concordância verbal de acordo com a norma padrão da Língua 
Portuguesa. 
 

A) As mulheres muitas vezes tem medo ou vergonha de denunciar. 
B) A Lei de Feminicídio e outras leis vem combater a violência contra a mulher brasileira. 
C) A Lei de Feminicídio visa combater a todas as formas de violência praticadas por causa do 

machismo. 
D) Mais de 40% dos crimes contra a mulher é praticado por companheiros. 

 
 

MATEMÁTICA  
 

                                          
 
 
O preço do pacote de arroz sofreu, nos últimos meses, aumento de 15%. Qual era o valor do pacote 
de arroz, se hoje ele custa R$ 18,40? 
 

A) R$ 12,00 
B) R$ 14,00 
C) R$ 16,00 
D) R$ 18,00 

 
                                          
 

 
João passa o dia entregando cartas. Em seu primeiro dia de trabalho entregou 7 cartas. Já no 
segundo dia, entregou 14. Em seu último dia de trabalho entregou 1.554 cartas. Quantas cartas João 
entregou do primeiro ao último dia de trabalho como carteiro? 
 

A) 173.271 
B) 174.272 
C) 175.273 
D) 176.274 
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Em uma indústria de peças para carros, trabalham Pedro, Tiago e João. Pedro monta trinta e seis 
peças em quatro horas. Tiago monta quarenta e duas peças em seis horas. João monta vinte e sete 
peças em três horas. Em doze horas de trabalho, quantas peças os três, juntos, terão montado? 
 

A) 280 
B) 300 
C) 320 
D) 340 

 
                                       
 

 
Marcos e Vinícius saíram para comemorar em uma lanchonete. Marcos comeu 5 pastéis e tomou 3 
copos de suco, gastando R$ 29,00. Já Vinícius tomou 2 copos de suco e comeu 3 pastéis gastando 
R$ 18,00. Quanto custou cada pastel? 
 

A) R$ 1,00 
B) R$ 2,00 
C) R$ 3,00 
D) R$ 4,00 

 
                                          

 
 

Calcule a soma dos elementos da 1ª coluna da matriz = ( ) , em que = 3 + − 2. 
 

A) 5 
B) 6 
C) 7 
D) 8 

 
                                          

 
 

Considerando as funções ( ) = 5 + 9  e ( ) = 7 − 3 , determine k tal que (5) −
(2) = 32. 

 

A)  

B)  

C)  

D)  

 
                                          

 
 
Em um laboratório os cientistas isolaram uma bactéria que se divide em três a cada 90 segundos. 
Determine o número total de bactérias originadas desta única bactéria após 12 minutos. 
 

A) 6.531 
B) 6.541 
C) 6.551 
D) 6.561 
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Nas eleições de uma escola há cinco candidatos à direção, seis para vice direção e nove para 
secretaria. Quantos podem ser os resultados desta eleição? 
 

A) 260 
B) 270 
C) 280 
D) 290 

                                          
 

 
Em uma praça de formato circular aconteceu uma apresentação teatral. A praça estava com muitas 
pessoas e os organizadores gostariam de saber, aproximadamente, quantas pessoas estavam 
assistindo. Sabendo que em cada metro quadrado temos 6 pessoas e que o diâmetro da praça é de 

80 metros, calcule o número de pessoas que estava na praça (Use = 3,14). 
 

A) 28.144 
B) 29.144 
C) 30.144 
D) 31.144 

 
                                          

 
 

Qual a distância entre os pontos (3, −1) e (3,5)? 
 

A) 6 
B) 7 
C) 8 
D) 9 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

                                          
 
 

Curativo é o tratamento utilizado para promover a cicatrização de ferida, proporcionando um meio 
adequado para este processo. Caracteriza-se como critério para o curativo ideal, exceto: 
 

A) Remover o excesso de exsudação, evitar a maceração de tecidos circunvizinhos. 
B) Ser impermeável às bactérias, funcionando como uma barreira mecânica entre a ferida e o 

meio ambiente. 
C) Permitir a retirada sem provocar traumas, os quais com frequência ocorrem quando o curativo 

adere à superfície da ferida. O curativo aderido à ferida deve ser retirado após umedecimento 
com solução fisiológica gelada e esfregando levemente a ferida com gaze e pinça. 

D) Fornecer isolamento térmico, pois a manutenção da temperatura constante a 37ºC estimula a 
atividade da divisão celular durante o processo de cicatrização. 
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Apresentação: frasco de 2,5ml com 10mg (4mg/ml). Prescrição médica: administrar 0,8mg de 
Decadron EV. Assinale a alternativa correta da dose que deverá ser administrada para o 
cumprimento da solicitação da dosagem prescrita. 
 

A) 0,2 ml 
B) 2 ml 
C) 0,2 mg 
D) 2 mg 

 
 
 
                                          
 

 
No expurgo ocorre o processo de lavagem do material sujo cuja atuação é muito importante, pois se o 
material não for lavado de forma correta a esterilização não se processa adequadamente; 
consequentemente, permanecerá contaminado, oferecendo riscos ao cliente. Assinale a alternativa 
incorreta sobre a área de expurgo. 
 

A) Os materiais sujos de matéria orgânica (sangue, pus e outras secreções corpóreas) devem 
ficar imersos em detergentes enzimáticos por cerca de 3 a 5 minutos, ou conforme a 
recomendação do fabricante, tempo necessário para desagregar a matéria orgânica. 

B) A limpeza do material pode ser feita com água, sabão e escova de cerdas, ou através de 
máquinas de limpeza. Quando da lavagem manual, deve-se escovar as ranhuras, 
articulações e dentes de cada pinça, bem como injetar as soluções no interior das cânulas e 
sondas. 

C) Após o enxague, onde todo o sabão deve ser retirado, os materiais devem ser secos com 
pano, máquina secadora ou ar comprimido, e posteriormente encaminhados para a área de 
preparo. 

D) Nesta área, é dispensável o uso de equipamento de proteção individual (EPI) constituído por 
luvas grossas de cano longo, óculos de proteção, máscara e avental impermeável longo; 
além disso, deve-se proteger o calçado com algum tipo de capa, ou utilizar botas de 
borracha, o que favorece a proteção dos pés. 

 
 
                                          
 

 
Correlacione corretamente as colunas e assinale a alternativa correta. 
 
1 - Processo que permite acompanhar a 
ocorrência de uma doença ou agravo nos 
indivíduos 

(   ) Busca de casos 

2 – quando o paciente apresenta um conjunto 
de sinais e sintomas que induzem o 
profissional de saúde a desconfiar da 
presença de determinada doença - e fazer 
sua notificação 

(   ) Investigação epidemiológica 

3 - Quando os serviços locais de 
epidemiologia, ao receberem notificações de 
doenças de clientes atendidos, procuram 
localizá-los por meio de aerograma, 
telefonema ou visita ao domicílio para realizar 
a investigação epidemiológica 

(   ) Caso suspeito 

4- Designa o conjunto de atividades que 
permite combater a proliferação de insetos 
vetores de doenças 

(   ) Incidência. 
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5 - Aumento do número de casos de 
determinada doença, muito acima do 
esperado e não delimitado a uma região 

(   ) Epidemia 

6 - Novos casos das doenças na mesma 
área, período e população  
 
A sequencia correta é: 
 

A) 3, 1, 2, 6, 5, 4 
B) 3, 2, 6, 1, 5, 4 
C) 1, 2, 3, 6, 5, 4 
D) 1, 2, 6, 3, 4, 5 

(   ) Vigilância entomológica 

 
 
 
                                          
 

 
Analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta: 
 

A) Prolactina – Hormônio produzido pela hipófise, que estimula a produção de leite na mulher, 
podendo inibir a ovulação, mas, mesmo diante dos casos de aleitamento exclusivo, a partir do 
3º mês é recomendada a utilização de um outro método. 

B) O preservativo masculino deve ser colocado com o pênis ereto, deixando um espaço de 
aproximadamente 2 cm na ponta, sem ar, para que o sêmen seja depositado sem que haja 
rompimento da camisinha. 

C) A colocação do DIU é simples e rápida. Não é necessário anestesia. É realizada em 
consultório da própria unidade de saúde e para a inserção a mulher deve estar menstruada. 
O DIU é contraindicado para mulheres jovens. 

D) A anticoncepção de emergência (AE) e um importante método anticonceptivo para prevenção 
de gestação inoportuna ou indesejada decorrente de violência sexual, relação sexual 
eventualmente desprotegida ou falha na anticoncepção de rotina. 

 
                                          
 

 
Em gestante, edema repentino de face e de mãos, a elevação da pressão sistólica em mais de 30 
mmHg, ou da diastólica em mais de 15 mmHg. Um ganho de peso de mais de 500 g por semana 
deve ser, cefaleia, visão turva, são sinais de: 
 

A) Placenta prévia. 
B) Descolamento de placenta. 
C) Doenças hipertensivas específicas da gestação (DHEG). 
D) Sofrimento fetal agudo. 

 
 
                                          

 
 
São sinais de presunção da gravidez:  
 

A) Mudança da coloração da região vulvar, Visualização do embrião ou feto pela ultra-
sonografia. 

B) Amenorréia, Náusea com ou sem vômitos, Alterações mamárias. 
C) Aumento uterino, colo amolecido. 
D) Batimento cardíaco fetal (BCF), movimentos fetais ativos. 

 
 
 
. 
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Não é função do técnico de enfermagem: 
 

A) Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 
pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem. 

B) Participar da programação da assistência de enfermagem. 
C) Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. 
D) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 

 
 
                                          
 
 

Sobre imunização assinale a alternativa incorreta:  
 

A) A vacina dTpa é indicada apenas para gestantes com mais de 20 semanas de gestação, e 
visa a proteção do recém nascido contra tétano, difteria e coqueluche. 

B) Vacina contra o Papiloma Vírus Humano (HPV), usada na prevenção do câncer do colo do 
útero, na rede do SUS, em 2015 será ministrada em meninas de 9 a 11 anos. 

C) A Vacina pentavalente previne Contra Difteria / Tétano / Coqueluche / Hepatite B / Doenças 
invasivas causadas por Haemóphilus influenzae do tipo B. As doses devem ser administrada 
no Terço médio do músculo vasto lateral da coxa para crianças menores de 2 anos, manter 
2,5 cm de distância para a aplicação de 2 vacinas.  

D) Vacinas administradas aos 6 meses de idade são -  Penta, VIP/VOP, Pneumocócica, 
Meningocócica C. 

 
 
 
 

 
Caracteriza-se pela presença do cancro duro, que é uma lesão ulcerada, única, indolor, de bordos 
bem definidos e fundo liso, em fase intermediária é caracterizada por lesões de pele, pequenas 
manchas acobreadas nas regiões palmar, plantar, inguinal, entre as nádegas, tronco, face e membros 
superiores, e em fase mais avançada apresenta comprometimento ósseo, articular, neurológico, 
cutâneo-mucoso ou cardiovascular, refletindo a invasão bacteriana nos órgãos internos, 
principalmente nas válvulas cardíacas e cérebro, podendo levar à morte. Estes sinais e sintomas 
referem-se a: 
 

A) HIV/AIDS. 
B) Cancro Mole. 
C) Sífilis. 
D) Linfogramuloma venéria. 
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