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Cargo: Auxiliar de Enfermagem 

Instruções 

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de 

impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da 
prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem 
diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento 
do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o 
manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 

7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma 
alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou 
mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero. 

8. Lembre–se de que o tempo máximo para a realização desta prova e 
para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas. 

9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum 
rascunho será considerado. 

10. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do implicará 
sua desclassificação. 
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CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PROVA DE CONHECIMENTO GERAL 

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 

1ª QUESTÃO – Uma das alternativas contém termos que se referem a indivíduos tanto do sexo masculino 

quanto do sexo feminino. Marque-a. 

A) a acrobata – o acrobata 
B) a personagem – o personagem 
C) a agente – o agente 
D) o herege – a herege 
E) o consorte – a consorte. 
 

2ª QUESTÃO – Uma das alternativas contém a resposta CORRETA à pergunta formulada. Marque-a. 

A) Os correntistas de banco podem emitir xeque ou cheque?  
     Xeque. 
B) É compromisso do cavaleiro bem arrear ou arriar o animal?  
     Arriar. 
C) A passeata em favor da maconha defendeu a descriminação ou a discriminação do produto? 
     Descriminação. 
D) Quando há muita poeira, o braço do trabalhador fica ruço ou russo?  
     Russo. 
E) Os supermercados da metrópole têm suas portas cerradas ou serradas aos domingos?  
     Serradas. 
 

3ª QUESTÃO – Uma das alternativas contém explicação adequada ao sentido da frase. Marque-a. 

A) Várias firmas faliram com a subida do dólar.  – falição de firmas 
B) Recomenda-se o uso de camisas de manga comprida. – cumprimento de manga 
C) Todos se comportaram de forma discreta. – comportamento com discrição 
D) Vibraram num único tom povo e autoridades. – vibramento do povo e autoridades 
E) Adolescentes e adultos afluíram ao estádio. – aflição no estádio. 

 

4ª QUESTÃO – Uma das alternativas contém frase de sentido destoante das outras duas. Marque-a. 

A) É indispensável orientar adequadamente os alunos.  
É indispensável que se dê orientação adequada aos alunos.  

É indispensável que os alunos sejam orientados adequadamente. 

 

B) É essencial a ajuda dos países ricos aos pobres.  
É essencial que as nações ricas ajudem as nações pobres.  

É essencial os países ricos ajudarem as pobres. 

 

C) É recomendável ler jornal todos os dias.  
É recomendável que se leia jornal todos os dias.  

É recomendável a leitura de jornal todos os dias. 

 

D) É imprescindível o pagamento de bons salários pelo governo.  
É imprescindível que o governo pague bons salários.  

É imprescindível que bons salários sejam pagos pelo governo. 

E) É fundamental o homem preservar o meio ambiente. 
É fundamental que o homem preserve o meio ambiente.  

É fundamental o meio ambiente seja preservado pelo homem. 
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5ª QUESTÃO – Uma das alternativas contém um conjunto de palavras com o acento tônico na mesma 

posição silábica. Marque-a. 

A) moço – tomate – feira 
B) funil – garrafa – cloro 
C) manchete – jornal – leitura 
D) alambrado – jogador – gandula 
E) pastel – caldo – copo. 
 

6ª QUESTÃO – Uma das alternativas contém uma frase com significado destoante do sentido da 

expressão sublinhada.  Marque-a. 

A) Essa menina dá para moda. – demonstrar qualidades 
B) As provas sempre dão que fazer. – exigir grande esforço 
C) Várias vezes não se dá por achado. – sair-se mal 
D) Não andar na linha, dá o que falar. – ser alvo de comentário 
E) Os gansos da chácara deram sobre os cachorros. – lançar-se contra. 
 

7ª QUESTÃO – Uma das alternativas contém frase de uso adequado na fala e impróprio na escrita. 

Marque-a. 

A) A roupa que saí com ela ontem, é nova. 
B) A camisa que deixei sobre a mesa, é de um dos meus familiares. 
C) As calças que foram estendidas na varanda, estão puídas. 
D) As meias que forma deixadas de molho, são as escuras. 
E) As camisetas que estão quase secas, estão perdendo a cor. 
 

8ª QUESTÃO – Uma das alternativas NÃO contém uso errado de forma verbal. Marque-a. 

A) A PM deteu os assaltantes de banco. 
B) Um amigo interviu no conflito entre meus pais. 
C) Eu caibo no espaço que me foi reservado. 
D) Meu amigo vai à festa amanhã; eu vou ir lá no domingo. 
E) A funcionária vem trazer informações, e nós viemos buscar orientações. 
 

9ª QUESTÃO – Uma das alternativas NÃO contém a noção adequada e requerida para a situação de uma 

conversa cotidiana em que se responde com a expressão “9 e 50”. Marque-a. 

A) tempo 
B) cor 
C) peso 
D) valor 
E) medida. 
 

10ª QUESTÃO – Uma das alternativas contém frase com erro de uso da vírgula. Marque-a. 

A) A Terra, que é um planeta, gira em torno do Sol. 
B) Vitória, 29 de setembro de 2011. 
C) O atendente da noite afirmou, que chegaria tarde, digo, que chegaria a tempo. 
D) Há de tudo muito gostoso para o almoço de domingo: batata, cenoura, brócolis, tomate. 
E) Nem tudo que diz deve ser escrito, pois não assinará embaixo. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES 
 

11ª QUESTÃO - Marina emprestou certa quantia em dinheiro para Luísa, sendo que Luísa a pagou em 

duas parcelas mensais iguais. Cada parcela foi de 198 reais, sendo a primeira parcela paga um mês após 

a data do empréstimo. A taxa mensal de juros simples praticada foi de 5%. O valor, em reais, da quantia 

emprestada foi igual a 

 

A) 358,00 

B) 360,00 

C) 362,00 

D) 364,00 

E) 366,00 

 

12ª QUESTÃO - Em certo momento, uma loja vendia dois objetos A e B sendo que o preço de B era o 

dobro de A. Então, o preço de A teve um aumento de 60% e o de B teve uma diminuição de x%. Após 

essas alterações de preços, os preços finais dos dois objetos ficaram iguais. O valor de x é igual a 

 

A) 10 

B) 15 

C) 20 

D) 25 

E) 30 

 

13ª QUESTÃO - Em um barco, dois atletas, remando 4 horas por dia, percorrem 160 km em 4 dias. 

Admitindo que todas as grandezas envolvidas sejam proporcionais, quando quatro atletas remam 2 horas 

por dia durante 6 dias, a distância percorrida, em km, é 

 

A) 240 

B) 230 

C) 250 

D) 260 

E) 270 

 

14ª QUESTÃO - Considere como verdadeiras as seguintes proposições: 

 

 Se João é inocente, então ele não está preso; 

 Se João não está preso, então ele está feliz; 

 Se João está feliz, então ele quer estudar. 

 

Nessas condições, dentre as afirmativas abaixo, assinale a que for verdadeira. 

 

A) Pode-se garantir que João está feliz. 

B) Pode-se garantir que João está preso. 

C) Pode-se garantir que João não está preso e é inocente. 

D) Pode-se garantir que João quer estudar ou não é inocente. 

E) Pode-se garantir que João não quer estudar e é inocente. 
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15ª QUESTÃO - Há 20 anos a idade de Pedro era o triplo da idade de Gustavo. Daqui a 10 anos a idade 

de Pedro será 711  da idade de Gustavo. Atualmente a soma das idades de Pedro e Gustavo é 

 

A) 84 

B) 86 

C) 88 

D) 90 

E) 92 

 

16ª QUESTÃO - Carlos distribuiu 510 balas entre suas filhas Márcia, Cristina, Fernanda e Patrícia. Cristina 
recebeu o dobro do número de balas que Márcia recebeu. Fernanda recebeu 20% a mais do que o 

número de balas que Cristina recebeu. Patrícia recebeu 41  do número de balas que Fernanda recebeu. 

O número de balas que Fernanda recebeu é 
 

A) 204 

B) 212 

C) 220 

D) 228 

E) 236 

 

17ª QUESTÃO - O limite de peso que um barco pode transportar corresponde a 40 unidades do produto 
A. Quando o barco já está carregado com 24 unidades do produto A, ele ainda pode carregar, no máximo, 
130 unidades do produto B. O número de unidades do produto B correspondente ao limite de peso que o 
barco pode transportar é 
 

A) 305 

B) 310 

C) 315 

D) 320 

E) 325 

 

18ª QUESTÃO - Numa sala de aula, todos os alunos praticam natação ou voleibol, sendo que 25 alunos 
praticam natação, 17 praticam voleibol e 8 praticam ambos os esportes. O total de alunos na sala de aula 
é 
 

A) 28 

B) 30 

C) 32 

D) 34 

E) 36 

 

19ª QUESTÃO - Quatro irmãos compraram um automóvel, sendo que cada irmão contribuiu com a mesma 
parcela. Se fossem 6 irmãos, também cada um contribuindo com a mesma parcela, cada um teria pago 
1500 reais a menos. O preço, em reais, do automóvel era 
 

A) 17500 

B) 18000 

C) 18500 

D) 19000 

E) 19500 
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20ª QUESTÃO - O valor de 
...,..., 66607293636360   é 

 

A) 
3

32127 
 

B) 
5

52139 
 

C) 
7

7323
 

D) 
7

73497 
 

E) 
11

112891
 

 

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES 
 

As questões abaixo assumem que se está usando o Microsoft Windows XP Professional (com o 

Service Pack 3 instalado) e o Microsoft Office Professional Edição 2003, ambos em suas versões 

em Português. As configurações do mouse (botões esquerdo e direito) são as usadas para usuários 

destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do mouse. Clicar sobre 

um ícone significa pressionar o botão esquerdo do mouse quando o cursor estiver sobre a área 

deste ícone na tela. No caso do Excel, as configurações para linguagem e números são a padrão 

para as versões em Português. 

21ª QUESTÃO – Para que serve o ícone assinalado? 

 

 

A) Para apagar (deletar) o(s) arquivo(s) selecionado(s). 
B) Para apagar (deletar) uma pasta. 
C) Para criar uma pasta com o nome Nova Pasta. 
D) Para selecionar a pasta principal (raiz) do disco em que o Windows está instalado. 
E) Para habilitar a exibição de arquivos e pastas ocultas. 
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22ª QUESTÃO – Considere as ações abaixo. 

1) Inserindo um pen drive em uma porta USB 
2) Inserindo um CD ou DVD 
3) Clicando sobre um link em uma mensagem de correio eletrônico 
4) Ativando um aplicativo baixado da internet 
 

Qual delas pode infectar um computador com vírus? 

A) Ações 1, 2 e 3 
B) Todas as ações 
C) Ação 4 
D) Ações 1, 3 e 4 
E) Nenhuma das opções 
 

23ª QUESTÃO – Você recebeu um arquivo gerado pelo Microsoft Word e deve editá-lo. No entanto, o 

arquivo tem várias partes, nas quais foi usada a ferramenta Realce como mostrado abaixo. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim 

id est laborum 

Como fazer para eliminar o realce sem modificar uma eventual formatação do texto? 

A) Selecionar o parágrafo e clicar sobre o ícone Realce. 
B) Selecionar um texto que inclua o texto realçado e clicar sobre o ícone Realce. 
C) Selecionar o parágrafo e, na caixa de opções de estilo, selecionar Normal. 
D) Selecionar o texto realçado e clicar sobre o ícone Realce. 
E) Selecionar o texto realçado e clicar o botão direito do mouse. No menu que surgir, escolher a opção 
Realce, que deve estar marcada. 

 

24ª QUESTÃO – Deseja-se criar uma tabela como mostrado abaixo. 

 Jan Fev Mar Total 

Produto 1 13,10 12,44 14,41 39,95 

Produto 2 123,45 118,19 121,01 362,65 

Produto 3 450,00 459,12 453,12 1362,24 

Total     

 

Como fazer para que o total da coluna da direita seja calculada automaticamente? 

A) Deve-se usar o Excel, pois o Word não faz isso. 
B) Deve-se clicar dentro da célula e então clicar com o botão direito do mouse. No menu que surgir, 

selecionar a opção Fórmula. Na janela que surgir, selecionar SOMA. 
C) Deve-se clicar dentro da célula e então selecionar a opção Fórmula... do menu Tabela. Na janela que 

surgir, entrar com o texto =SUM(LEFT). 
D) Deve-se clicar dentro da célula e então selecionar a opção Fórmula... do menu Tabela. Na janela que 

surgir, entrar com o texto =A1+A2+A3. 
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E) Deve-se clicar dentro da célula e então clicar com o botão direito do mouse. No menu que surgir, 
selecionar a opção Soma. 

 

25ª QUESTÃO – Como fazer com que os números sejam alinhados de acordo com a vírgula na tabela 

abaixo? 

Mês Medidas 

Janeiro 123,45 

Fevereiro 566,890 

Março 678,90 

 

É preciso selecionar as células de matriz que contenha números e 

A) selecionar a opção Alinhar à direita. 
B) selecionar a opção Ajustar pela virgula no menu que surge quando se clica duas vezes com o botão 

direito do mouse. 
C) clicar duas vezes sobre a régua. No menu que surgir, escolher a opção Ajustar pela vírgula. 
D) selecionar a tabulação Decimal e clicar na régua sobre a posição onde se deseja alinhar as vírgulas. 
E) clicar duas vezes sobre a régua. No menu que surgir, escolher a opção Decimal. 

 

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES 
 

26ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O direito de greve do servidor público civil depende da edição de lei complementar específica que 

estabeleça as limitações e os termos do referido direito. 
B) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

C) Os ocupantes de cargos públicos efetivos e comissionados são considerados estatutários. 
D) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos. 
E) Os servidores públicos civis têm garantido o direito à livre associação sindical. 
 
27ª QUESTÃO – A proibição de acumulação remunerada de cargos públicos se estende às 
 
A) autarquias, fundações públicas e empresas públicas. 
B) autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
C) autarquias e fundações públicas. 
D) fundações públicas e empresas públicas. 
E) autarquias e empresas públicas. 
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28ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A aptidão física e mental é requisito básico para investidura em cargo público. 
B) A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. 
C) A reintegração é forma de provimento de cargo público. 
D) O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter 

exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente 
ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. 

E) Um novo concurso não se abrirá enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo 
de validade não expirado. 

 
 
29ª QUESTÃO – Sobre a remuneração do servidor público, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins 

de concessão de acréscimos ulteriores. 
B) Um professor somente poderá acumular remuneração de cargo público se exercer o cargo juntamente 

com outra atividade técnica ou científica. 
C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos 

pagos pelo Poder Executivo. 
D) O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos poderão ser reduzidos 

por lei específica. 
E) É permitida a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 

saúde, com profissões regulamentadas, se houver compatibilidade de horários. 
 
30ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Os servidores públicos poderão acumular cargos vinculando-se a mais de um ente federado, De 

acordo com a Constituição. 
B) O teto remuneratório dos servidores públicos brasileiros é afirmado de acordo com um parâmetro 

nacional, qualquer que seja o ente empregador. 
C) Os servidores públicos dos entes federados submetem-se ao regime jurídico firmado pelas pessoas 

políticas às quais se acham vinculados. 
D) Os servidores públicos do Distrito Federal submetem-se exclusivamente ao regime jurídico da União, 

em razão de sua peculiar condição. 
E) Os servidores públicos brasileiros têm seus direitos definidos a partir do sistema constitucional. 
 

PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 30 QUESTÕES 

 
31ª QUESTÃO – Complete a frase: Midríase pupilar é a ____________________ 
 
A) dilatação da pupila. 
B) contração das pupilas. 
C) divisão celular. 
D) reprodução celular. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
32ª QUESTÃO – A válvula tricúspide localiza-se entre 
 
A) átrio esquerdo e artéria pulmonar. 
B) átrio direito e ventrículo direito. 
C) átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. 
D) ventrículo esquerdo e circulação sistêmica. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
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33ª QUESTÃO – A terminologia para um paciente com respiração dentro dos parâmetros normais é 
 
A) eupnéico. 
B) dispnéico. 
C) taquipnéico. 
D) apnéico. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
34ª QUESTÃO – Criança de 10 anos, vítima de queimadura por leite quente, deu entrada no setor de 
emergência. No exame físico, apresenta eritema, edema e flictemas na região do braço. Essas 
características classificam a queimadura dessa criança com sendo de 
 
A) 1º grau. 
B) 2º grau. 
C) 3º grau. 
D) 4º grau. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
35ª QUESTÃO – O Sr. F. G. S encontra-se no setor de emergência com quadro de angina pectoris. Leia 
atentamente as afirmativas a seguir. 
 
I. Angina pectoris é uma síndrome caracterizada por crises de dor ou sensação de pressão na região 

anterior do tórax. 
II. A exposição ao frio, o esforço físico, a ingestão de uma dieta copiosa e o estresse são fatores 

desencadeadores da doença 
III. A dor anginosa regride quando o fator precipitante é eliminado. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) I e III somente 
B) I e II somente 
C) II e III somente 
D) I, II e III. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 

 
36ª QUESTÃO – O Sr. B. S. encontra-se na sala de emergência em estado de choque. Assinale a 
alternativa CORRETA sobre sinais e sintomas apresentados por esse paciente. 
 
A) Hipotensão, sudorese, hipotermia e cianose 
B) Hipertensão, delírios e hipotermia e cefaléia 
C) Cefaléia, sede e desorientação no espaço 
D) Hipotensão, hipotermia e cefaléia 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
37ª QUESTÃO – PM (prescrição médica): Amicacina 1,0g EV diluída em SF 0,9% 100 ml para infundir em 
50 minutos. Quantas gotas e microgotas irão infundir por minuto? 
 
A) 30 gotas/min e 95 microgotas/min 
B) 25 gotas/min e 100 microgotas/min 
C) 40 gotas/min e 120 microgotas/min 
D) 35 gotas/min e 110 mcrogotas/min 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
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38ª QUESTÃO – PM (prescrição médica): Cefalexina solução 250mg VO de 6/6h. Temos disponível 
cefalexina 50mg/ml em frasco de solução com 100ml. Quanto administrar? 
 
A) 6ml 
B) 2ml 
C) 5ml 
D) 4ml 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 

 
39ª QUESTÃO – A drenagem torácica com selo d’água (subaquática) requer o seguinte cuidado: 
 
A) manter o paciente em repouso absoluto e sob analgesia. 
B) manter a extremidade do dreno torácico acima do nível da solução. 
C) manter o frasco de drenagem abaixo do nível do tórax. 
D) manter o dreno torácico submerso em solução glicosada. 
E) todas as alternativas estão corretas. 
 
40ª QUESTÃO – Os cincos certos da medicação são: 
 
A) dose certa, via certa, hora certa, paciente certo e prescrição certa. 
B) via certa, medicação certa, paciente certo, hora certa e equipamento certo. 
C) via certa, dose certa, medicação certa, hora certa e paciente certo. 
D) todas as alternativas estão certas. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
41ª QUESTÃO – Antieméticos são drogas capazes de 
 
A) reduzir a dor no estômago. 
B) inibir o reflexo do vômito. 
C) estimular o vômito. 
D) estimular o peristaltismo. 
E) todas as alternativas estão certas. 
 
42ª QUESTÃO – A manutenção do jejum por um período de 8 a 12 horas antes da cirurgia tem por 
objetivo 
 
A) aumentar o efeito das medicações pré-anestésicas e anestésicas. 
B) evitar vômitos e prevenir a aspiração de resíduos alimentares. 
C) acelerar a recuperação no período pós-anestésico. 
D) diminuir o risco de reações anafiláticas. 
E) todas as alternativas estão certas. 
 
43ª QUESTÃO – Todas as alternativas são corretas, EXCETO: 
 
A) Uma ileostomia cria um desvio de todo o intestino grosso, resultando em eliminação de fezes mais 

sólidas ou pastosas. 
B) O paciente que frequentemente apresenta constipação ou impactação fecal precisa ingerir maior 

quantidade de líquidos e alimentos ricos em resíduos. 
C) O enema consiste na instilação de uma solução no reto e cólon sigmóide. Sua principal finalidade é 

promover a evacuação através da estimulação do peristaltismo. 
D) A falha do enema, muitas vezes, obriga o profissional a separar a massa fecal com os dedos, 
removendo-a paulatinamente (Remoção Digital das Fezes). 
E)  nenhuma das alternativas anteriores. 
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44ª QUESTÃO – A diarréia é uma das complicações gastrintestinais mais frequentes na terapia enteral. 
Sua causa está associada 
 
A) ao atraso da infusão e desidratação. 
B) ao calibre da sonda e sucção traqueal. 
C) à infusão rápida da dieta e alimentação hiperosmolar. 
D) à ingesta hídrica inadequada e posicionamento da sonda. 
E) todas as alternativas estão corretas. 
 
45ª QUESTÃO – Considerando os fatores que interferem na pressão arterial, é CORRETO afirmar que  
 
A) os indivíduos obesos tendem a ser hipotensos. 
B) o avanço da idade está ligado ao aumento da pressão arterial. 
C) a angústia e o frio diminuem a pressão. 
D) as crianças são mais propícias ao desenvolvimento da hipertensão arterial. 
E) todas as alternativas estão corretas. 

 
46ª QUESTÃO – Relacione os enunciados a seguir.  
 
(1) Precauções Padrão 
(2) Precauções de Contato 
(3) Precauções Respiratórias para Aerossóis 
(4) Precauções Respiratórias para Gotículas 
 
(  ) É obrigatório o uso de máscara comum (tipo cirúrgica) para todas as pessoas que entrarem no quarto.  

Deverá ser desprezada à saída do quarto. 
(  ) É obrigatório o uso de luvas para qualquer contato com o paciente, trocando-as após contato com área 

ou material infectante. 
(  ) É obrigatório quarto privativo, com porta fechada. Deverá dispor de sistema de ventilação com pressão 

negativa. 
(  ) É obrigatório o uso de artigos e equipamentos exclusivos para o paciente, que deverão ser limpos e 

desinfectados ou esterilizados após alta do paciente. 
(  ) É recomendável o uso de luvas caso haja contato com sangue ou líquidos potencialmente infectantes. 
 
A sequência CORRETA é 
 
A) 3, 4, 2, 1, 1 
B) 3, 1, 3, 1, 2 
C) 4, 2, 3, 2, 1 
D) 4, 2, 3, 1, 2 
E) nenhumas das alternativas anteriores. 
 
47ª QUESTÃO – Esterilização é o processo de 
 
A) desinfecção de equipamentos e utensílios de cozinha, copa e lactário. 
B) identificação e transporte adequado do material contaminado, utilizado em centro cirúrgico. 
C) higienização e lavagem de portas, paredes e piso das enfermarias de doenças transmissíveis. 
D) destruição de todas as formas de vida microbiana, mediante aplicação de agentes físicos ou químicos. 
E) todas as alternativas estão corretas. 
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48ª QUESTÃO – Ao receber na sala de vacinação A. L. C., 2 meses, sexo feminino, a auxiliar de 
enfermagem foi informada pela mãe da criança que ela nunca havia sido imunizada. Ao solicitar 
orientação à enfermeira sobre como proceder, foi orientada de que, de acordo com o Calendário Oficial de 
Vacinação vigente, a criança deveria receber as vacinas: 
I. BCG 
II. Hepatite B (1ª dose) 
III. Sabin (1ª dose) 
IV. Tetravalente (1ª dose) 
V. Rotavírus (1ª dose) 
VI. Triplice viral (dose única) 
 
A) I, II, III, IV e V estão corretas. 
B) II, III, IV e VI, estão corretas. 
C) I, II, V e VI estão corretas. 
D) todas as alternativas estão corretas. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
49ª QUESTÃO – As ações e os serviços púbicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um Sistema Único de Saúde, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 
 
A) descentralização, atendimento integral, participação da comunidade. 
B) centralização, atendimento setorial, participação popular. 
C) centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos. 
D) descentralização, atendimento setorial, participação dos setores privados. 
E) todas as alternativas estão corretas. 
 
50ª QUESTÃO – Sobre a hanseníase, é correto o que se afirma, EXCETO, em: 
 
A) O homem é considerado a única fonte de infecção. O contágio dá-se através de uma pessoa doente, 

portadora do bacilo de Hansen, não tratada, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas 
susceptíveis. 

B) O diagnóstico precoce da hanseníase e o seu tratamento adequado evitam a evolução da doença, 
consequentemente, impedem a instalação das incapacidades físicas por ela provocadas. 

C) As lesões de pele, na hanseníase, nem sempre apresentam alteração de sensibilidade. Esta é uma 
característica que as confunde com outras lesões de pele provocadas por outras doenças 
dermatológicas. 

D) O diagnóstico clínico é realizado através do exame físico, no qual se procede a uma avaliação 
dermato-neurológica, buscando-se identificar sinais clínicos da doença. 

E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
51ª QUESTÃO – São medidas de controle da tuberculose, EXCETO, 
 
A) diagnóstico e tratamento precoces dos casos bacilíferos. 
B) alta cobertura vacinal com BCG. 
C) exame de contatos de casos de tuberculose. 
D) instituição de tratamento da tuberculose latente apenas em menores de 10 anos. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
52ª QUESTÃO – A moléstia infecciosa causada pelo Treponema pallidum denomina-se 
 
A) Linfogranuloma venéreo 
B) Donovanose 
C) Sífilis 
D) Cancro mole 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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53ª QUESTÃO – No Sistema Único de Saúde, a Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS) 
apresenta como seus princípios norteadores 
 
I. fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS. 
II. valorização dos profissionais de saúde, com ênfase no trabalho em equipe multiprofissional, 

estimulando processos de educação permanente. 
III. apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e 

com a produção de sujeitos. 
IV. construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS. 
V. co-responsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção. 

 
A) I, II e IV estão corretas. 
B) I, III e V estão corretas. 
C) I, II, III e V estão corretas. 
D) todas as alternativas estão corretas. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
54ª QUESTÃO – Relacione os enunciados a seguir. 
 
(1) Direitos 
(2) Responsabilidades 
(3) Deveres 
(4) Proibições 
 
(   ) Negar assistência de enfermagem em caso de urgência ou emergência. 
(   ) Respeitar o ser humano na situação de morte e pós-morte. 
(   ) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal. 
(   ) Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência. 
 
A sequência CORRETA é 
 
A) 1, 2, 3, 4 
B) 4, 3, 1, 2 
C) 2, 4, 1, 3 
D) 3, 4, 1, 2 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 

 
55ª QUESTÃO – Para a adequada assistência à mulher no pós-parto imediato, considerando a 
possibilidade de hemorragias, o auxiliar de enfermagem deverá estar atento 
 
A) à revisão uterina. 
B) à retração uterina. 
C) à retenção urinária. 
D) aos resultados de exames. 
E) todas as alternativas estão corretas 
 
 
56ª QUESTÃO – Apojadura é a    
 
A) presença de pus no leite. 
B) descida do leite após o parto. 
C) primeira menstruação. 
D) última menstruação. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
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57ª QUESTÃO – É considerada como faixa normal de temperatura axilar para recém-nascido a termo a 
seguinte: 
 
A) 35°C a 37°C 
B) 36°C a 38°C 
C) 36,5°C a 37,5°C 
D) 35,5°C a 37,5°C 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
58ª QUESTÃO – São intercorrências clínicas de maior relevância da gravidez, EXCETO, 
 
A) diabetes e distúrbios vasculares. 
B) diabetes e hipertensão. 
C) hipertensão e hiperemese gravídica. 
D) constipação e cloasma gravídico. 
E) todas as alternativas estão corretas. 
 
59ª QUESTÃO – A região de escolha para administração de medicamentos pela via intramuscular, em 
recém-nascidos, é a do 
 
A) músculo vasto lateral da coxa. 
B) músculo deltóide. 
C) músculo abdominal. 
D) músculo glúteo. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
60ª QUESTÃO – Uma criança com problemas renais caracteriza-se pelo edema generalizado. Um dos 
mais importantes cuidados de enfermagem durante o tratamento é 
 
A) incentivar dieta rica em proteína. 
B) manter o paciente no leito. 
C) pesar diariamente. 
D) verificar PA e pulso 2/2 horas. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 


