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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 

 

 

 Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo 

que está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não 

corresponda ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se 

esqueça de assinar seu nome no primeiro retângulo. 

 Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las com caneta 

esferográfica azul ou preta, de ponta grossa e corpo transparente, posteriormente, no 

CARTÃO-RESPOSTA. 

 Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, preencha completamente o alvéolo, 

como indicado na figura, . Nunca assim , pois você corre o risco 

de ter sua questão anulada. 

 Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma 

leitura competente é requisito essencial para a realização da prova. 

 Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado. 
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Língua Portuguesa  

Leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2.  

(tirasbeck.blospot.com) 

 

1 

Da leitura do texto, infere-se que  

 
(a) toda opinião tem uma boa base, assim como as 

raízes das árvores e as fundações de uma casa. 

(b) apenas opiniões com boas bases são emitidas 

pelas pessoas. 

(c) nem toda opinião tem uma boa fundamentação, 

embora devesse tê-la. 

(d) devem seguir exemplos pessoais para se ter uma 

opinião bem fundamentada. 

(e) opiniões não dependem de uma boa 

fundamentação para serem emitidas. 

2 

Entre as frases de cada quadrinho 

estabelece-se uma relação de 

 

(a) adição. 

(b) oposição.  

(c) objetividade. 

(d) temporalidade. 

(e) finalidade. 

 

 

 

Leia o fragmento de texto abaixo para responder as questões 03 a 08 

 

Muita calma nessa hora 
 

Há 47 anos não tenho uma opinião definitiva sobre o aborto. Acho que os dois lados têm suas razões. Não consigo 

resolver a questão no âmbito coletivo, como uma verdade ou lei que se aplique a todos. Só no individual. Cada um que 

decida. 

Poderia aqui listar dezenas de temas sobre os quais não tenho opinião formada. Para aliviar a minha culpa, aderi a 

um novo movimento: opinião sem pressa. 5 

Minha iniciativa é parente próxima do slow jornalismo, do slow food, do slow living e slow parentig – jornalismo sem 

pressa, comer devagar, viver devagar, dar tempo aos filhos para que sejam crianças. Admiro – e desconfio – as pessoas que 

formam opinião sobre tudo e qualquer assunto em meio segundo. Hoje é assim. Lê a primeira linha e dá um like. Apoia 

qualquer causa que parece charmosa sem refletir meio segundo sobre ela.  

Abomino esse fascismo bipolar. Ou você é uma coisa extrema, ou outra, ou então está no muro, é covarde. 10 

[...]

(Tulio Milman. Zero Hora, 21/03/2015) 
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3 

No título, o autor refere-se a uma hora que 

indica 

 

(a) o momento atual. 

(b) o momento de emitir opinião. 

(c) o momento em que se lê algo na internet. 

(d) o momento de votação da lei anti-aborto. 

(e) o momento político atual. 

 

4 

Nesse fragmento de texto, a ideia geral 

defendida pelo autor é que  

 

(a) o aborto é uma questão pessoal. 

(b) as pessoas não costumam ler uma notícia inteira. 

(c) dar um like (curtir algo) é algo corriqueiro. 

(d) é preciso pensar sobre um assunto antes de 

emitir opiniões. 

(e) não se podem dividir as pessoas em apenas dois 

lados. 

 

5 

Os usos dos dois pontos (linha 5) e dos 

travessões (linha 6 e linha 7) indicam, 

respectivamente, 

 

(a) citação; explicação; pausa. 

(b) esclarecimento; separação; evidência. 

(c) enumeração; síntese; explicação.  

(d) esclarecimento; explicação; destaque. 

(e) exemplificação; pausa; síntese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

O período “Admiro – e desconfio – as 

pessoas que formam opinião sobre tudo e sobre 

qualquer assunto em meio segundo” (linha 7 e linha 

8) deveria ser reescrito da seguinte forma, a fim 

de seguir a norma padrão da língua, mantendo a 

ideia desse fragmento do texto: 

 

(a) Admiro e desconfio das pessoas que formam 

opinião sobre tudo e sobre qualquer assunto em 

meio segundo. 

(b) Desconfio e admiro as pessoas que formam 

opinião sobre tudo e sobre qualquer assunto em 

meio segundo. 

(c) Desconfio das pessoas, mas admiro aquelas que 

formam opinião sobre tudo e sobre qualquer 

assunto em meio segundo. 

(d) Admiro as pessoas que formam opinião sobre 

tudo e sobre qualquer assunto em meio segundo, 

mas desconfio delas. 

(e) Admiro as pessoas que formam opinião sobre 

tudo e sobre qualquer assunto em meio segundo, 

mas também desconfio delas. 

7 

No início do texto, o verbo “há” (linha 01) 

poderia ser substituído, com modificação na 

frase, por 

 

(a) faz. 

(b) fazem. 

(c) passou. 

(d) transcorreu. 

(e) fizeram. 

8 

A palavra “fascismo” (linha 10) está sendo 

usada, no texto, em sentido 

 

(a) real. 

(b) figurado. 

(c) histórico. 

(d) avaliativo. 

(e) coesivo. 
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Conhecimentos específicos 

9 

O procedimento cirúrgico no qual uma 

abertura é criada na traqueia com a finalidade de 

permitir a passagem do ar é a: 

 

(a) traqueostomia.  

(b) ureterostomia.  

(c) gastrostomia.  

(d) colonostomia.  

(e) ileostomia. 

10 

O dispositivo que permite a mensuração 

da oxigenação do sangue é o:  

 
(a) esfigmomanômetro de pulso. 

(b) oxímetro de pulso.  

(c) catéter de porth a cath. 

(d) estetoscópio duplo. 

(e) catéter de hickman. 

11 

A melhor definição para um medicamento 

classificado como BRONCODILATADOR é o que 

promove 

 

(a) a inibição das secreções gastro, entero 

pulmonares, melhorando a oxigenação tecidual.  

(b) o controle e regulação da temperatura pulmonar, 

melhorando a oxigenação tecidual.  

(c) a dilatação dos brônquios, favorecendo a troca 

gasosa, melhorando a oxigenação tecidual.  

(d) o aumento da excreção de água e de eletrólitos 

pelos rins, melhorando a oxigenação tecidual.  

(e) o controle e alívio da diarreia, melhorando a 

motilidade intestinal e, consequentemente, a 

oxigenação tecidual.  

 

 

 

 

 

12 

O termo sialorréia está relacionado 

 

(a) à hiperemese. 

(b) ao aumento da salivação. 

(c) à diminuição da salivação. 

(d) à fome. 

(e) à dor abdominal. 

13 

Para administrar 5.000.000 UI (unidades 

internacionais) de penicilina cristalina, o auxiliar 

de enfermagem deverá aspirar de um frasco de 

5.000.000 UI, que foi diluído em 8 ml de água 

destilada, o volume, em mililitros, de: 

 
(a) 25 ml. 

(b) 16 ml. 

(c) 08 ml. 

(d) 10 ml. 

(e) 05 ml. 

14 

Considerando os aspectos do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente, considere as 

frases abaixo: 

 

I) É importante a identificação dos pacientes 

corretamente, como, por exemplo, o uso de 

pulseiras de identificação contendo nome, 

número de registro, código de barras, entre 

outros dados.  

II) Adoção de medidas para melhorar a atenção 

aos medicamentos potencialmente perigosos.  

III) A comunicação efetiva não está relacionada 

com os aspectos de segurança do paciente.  

IV) A realização do check list para a realização de 

cirurgia no paciente certo e no local correto.  

Está(ão) correta(s): 

 

(a) as afirmativas II e IV, apenas.  

(b) a afirmativa I, apenas.  

(c) as afirmativas I, II, III e IV. 

(d) as afirmativas I, II e IV, apenas. 

(e) a afirmativa IV, apenas. 
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15 

Considerando a Política Nacional de 

Humanização (PNH), considere as afirmativas a 

seguir: 

  

I) A implementação da PNH tem por objetivo 

reduzir as filas e o tempo de espera com 

ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 

resolutivo baseados em critérios de risco.  

II) Entende-se por Humanização a valorização dos 

diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde: usuários, trabalhadores e 

gestores.  

III) A PNH existe desde 2003 para efetivar os 

princípios do SUS no cotidiano das práticas de 

atenção e gestão. 

Está(ão) correta(s)  

 

(a) as afirmativas I, II e III, apenas. 

(b) a afirmativa II, apenas.  

(c) a afirmativa III, apenas.  

(d) as afirmativas I e II, apenas. 

(e) a afirmativa I, apenas. 

16 

Em relação ao atendimento ao recém-

nascido (RN) normal, na sala de parto, é correto 

afirmar que  

 
(a) para a desobstrução das vias aéreas superiores, 

o RN deve ser colocado com a cabeça em um 

nível superior ao corpo. 

(b) a posição da cabeça em um nível superior ao 

corpo impede que muco, líquidos, coágulos ou 

mecônio sejam aspirados para as vias 

respiratórias.  

(c) a desobstrução das vias aéreas só pode ser 

realizada por um dedo envolvido em uma gaze.  

(d) para a desobstrução das vias aéreas superiores, 

o RN deve ser colocado em posição de 

Trendelenburg e virado para o lado. 

(e) a aspiração deve ser realizada por sonda, com 

movimentos vigorosos. 

 

 

 

17 

A respeito da lei Lei Nº 7.498/86, que 

regulamenta o exercício profissional na 

enfermagem, é permitido ao auxiliar de 

enfermagem  

 

(a) realizar consulta de enfermagem. 

(b) prestar cuidados diretos a pacientes com risco de 

vida.  

(c) participar de projetos de construção e de reforma 

de unidades de internação.  

(d) executar ações de tratamento simples. 

(e) realizar auditoria de enfermagem. 

18 

O Sistema Único de Saúde, regulamentado 

pela Lei nº 8080/90, tem como princípios e 

diretrizes, EXCETO: 

 

(a) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 

sua saúde, que deverá ser prestada 

exclusivamente pelo médico e pelo odontólogo. 

(b) universalidade de acesso aos serviços de saúde 

em todos os níveis de assistência. 

(c) integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e de 

serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso, em todos os 

níveis de complexidade do sistema. 

(d) igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

(e) participação da comunidade. 

19 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

o Ministério da Saúde, através do Programa de 

Aleitamento Materno, recomendam aleitamento 

materno exclusivo por  

 

(a) seis meses.  

(b) três meses.  

(c) um ano. 

(d) dois anos.  

(e) o tempo de que a criança necessitar. 

 

 

 



UFPel / CPSI Concurso Público (Aplicação: 21/06/2015) 

Cargo: Auxiliar de Enfermagem/Classe C-101  - 6 / 9 É permitida a reprodução, desde que citada a fonte. 

20 

Ao verificar os sinais vitais de A. L. C., 

paciente do sexo feminino com 38 anos de idade, 

bom estado geral e hipótese diagnóstica de infecção 

respiratória aguda, observou-se: Temperatura 

axilar=38ºC; Pulso= 55 bpm; Respiração= 20 rpm. e 

Pressão Arterial=150x80mmHg. Podemos afirmar 

que a paciente apresenta-se:  

 

(a) afebril, taquicárdica, eupneica e normotensa.  

(b) normotérmica, taquicárdica, dispneica e 

hipertensa.  

(c) normotérmica, taquicárdica, hipopneica e 

normotensa. 

(d) febril, normocárdica, eupneica e hipotensa. 

(e) febril, bradicárdica, eupneica e hipertensa. 

21 

Configura-se como um sinal característico 

de diminuição da oxigenação periférica: 

 

(a) memoptise. 

(b) hematoma. 

(c) cianose. 

(d) purpúra. 

(e) hematêmese. 

22 

Ao atender um usuário que aguarda consulta 

médica em uma Unidade Básica de Saúde, o auxiliar 

de enfermagem posiciona-o sentado, com os braços 

estendidos entre as pernas, com a cabeça mais baixa 

em relação ao corpo. Esse profissional tomou essa 

medida para evitar:  

 

(a) hemotórax.  

(b) convulsão.  

(c) vômitos. 

(d) infarto. 

(e) desmaio. 

 

 

23 

Conforme o Calendário Básico de 

Imunizações, preconizado pelo Sistema Único de 

Saúde, são vacinas administradas à criança ao 

nascer: 

 

(a) BCG e Tríplice Viral. 

(b) BCG e Hepatite B. 

(c) Hepatite A e BCG. 

(d) Hepatite B e Penta. 

(e) Pentavalente e BCG. 

24 

A Hepatite A é uma doença infecciosa de 

etiologia viral que pode ser transmitida por meio de 

 

(a) transfusão sanguínea. 

(b) objetos contaminados com sangue e secreções 

do portador. 

(c) perdigotos e aerossóis. 

(d) objetos exclusivamente perfuro-cortantes 

contaminados. 

(e) água e alimentos contaminados. 

25 

Lesões provenientes de queimaduras e de 

úlceras podem permanecer abertas para cicatrizar 

espontaneamente. Este tipo de cicatrização é 

chamada de: 

 

(a) cicatrização por primeira intenção. 

(b) cicatrização disforme. 

(c) cicatrização por segunda intenção. 

(d) cicatrização por formação de fibrina. 

(e) cicatrização por intenção indeterminada. 
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26 

Ao verificar os sinais vitais de uma gestante 

com IG=30 semanas, o auxiliar de enfermagem 

observa que ela apresenta aumento de peso 

significativo, edema de membros inferiores, cefaleia, 

distúrbios visuais e níveis elevados de pressão 

arterial, mesmo em repouso. Em relação ao quadro 

de sinais e sintomas, pode tratar-se de: 

 

(a) diabete gravídica.  

(b) óbito fetal.  

(c) hemorragia da gestação. 

(d) eclâmpsia grave. 

(e) pré-eclâmpsia.  

 

27 

Considerando-se a seguinte prescrição 

médica “Administrar via intravenosa 1000ml de SG5% 

+ 15 ml de NaCL20% +05 ml de Kcl10% em 12 

horas”, a velocidade com que esse soro deverá ser 

infundido é  

 

(a) 92,5mL/h.  

(b) 84mL/h.  

(c) 85mL/h.  

(d) 83,3mL/h.  

(e) 90mL/h. 

28 

Em relação à lavagem das mãos e ao uso 

de luvas é correto afirmar que: 

 
(a) as mãos só devem ser lavadas após contato com 

o paciente se o profissional não fez uso de luvas. 

(b) as mãos devem ser lavadas após a remoção das 

luvas e a cada cuidado prestado, devido à 

facilidade de contaminação durante essa remoção. 

(c) o uso de luvas estéreis dispensa o procedimento 

de lavagem das mãos antes e após o cuidado ao 

paciente. 

(d) a lavagem das luvas ainda calçadas é um 

procedimento seguro que possibilita a sua 

reutilização, desde que com o mesmo paciente. 

(e) a escolha do uso de luvas estéreis ou de 

procedimento depende do procedimento que será 

realizado e da possibilidade ou não de lavagem 

das mãos. 

29 

Em relação ao processo de esterilização 

de materiais com o uso de autoclave é correto 

afirmar que: 

 

(a) deve-se aproveitar apenas 80% do espaço útil do 

autoclave, pois o acúmulo de pacotes resulta em 

compressão de seus conteúdos e limita o acesso 

do calor seco. 

(b) o controle bacteriológico deve ser realizado 

mensalmente com Bacillus stearotermophillus. 

(c) alguns instrumentais cirúrgicos não podem ser 

esterilizados em autoclave, pois correm o risco de 

serem danificados. 

(d) deve-se aproveitar apenas 80% do espaço útil do 

autoclave, pois o acúmulo de pacotes resulta em 

compressão de seus conteúdos e limita o acesso 

do calor úmido. 

(e) a validade dos instrumentais que passaram pelo 

processo de esterilização é indeterminada, desde 

que se mantenha integro o seu invólucro. 

30 

Os cuidados com higiene e conforto dos 

pacientes internados são alvo da atuação do auxiliar 

de enfermagem. Em relação aos cuidados com a 

higiene bucal é correto afirmar que: 
 

(a) a higiene oral é dispensada quando o paciente 

estiver com o sensório rebaixado. 

(b) bochechos diários com clorexidina a 0,12% ou 

outra solução precita pelo médico ou dentista 

devem ser realizados independentemente das 

condições clínicas do doente. 

(c) mesmo acamado, o paciente deve ter seus 

dentes escovados e limpos por fio dental e, 

quando a escovação não for possível, deve-se 

proceder a higiene com gaze, água ou soluções 

prescritas pelo médico ou dentista. 

(d) a remoção de próteses é dispensável no 

procedimento de higiene oral, pois pode causar 

lesões na mucosa oral. 

(e) a solução de clorexidina a 0,12%, quando 

prescrita, só pode ser utilizada em pacientes que 

façam uso de próteses, pois ela pode alterar o 

esmalte dos dentes permanentes. 
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31 

Ao utilizar álcool a 70% antes da 

realização de uma punção venosa, o auxiliar de 

enfermagem está realizando um processo de 

 
(a) limpeza.  

(b) assepsia. 

(c) desinfecção.  

(d) esterilização. 

(e) antissepsia. 

32 

Considera-se período neonatal até 

 

(a) 30 dias após o nascimento. 

(b) 60 dias após o nascimento. 

(c) 15 dais após o nascimento. 

(d) 28 dias após o nascimento. 

(e) 90 dias após o nascimento. 

33 

A administração de Vitamina K após o 

nascimento tem por objetivo prevenir 

 

(a) hemorragia Neonatal. 

(b) infecção Neonatal. 

(c) anemia Neonatal. 

(d) conjuntivite Neonatal. 

(e) icterícia Neonatal. 

34 

O procedimento inadequado, que deve ser 

evitado ao se administrar dieta enteral por sonda 

nasogástrica é o de 

 

(a) verificar a temperatura da dieta enteral.  

(b) deixar o paciente em posição confortável, 

baixando a cabeceira durante a infusão da dieta 

enteral pela sonda nasogástrica. 

(c) inspecionar o frasco da dieta enteral, quanto à 

presença de partículas e à separação de fases.  

(d) deixar o paciente confortável, mantendo-o sob 

observação quanto a sinais de intolerância, tais 

como vômitos, diarreia, náuseas ou distensão 

abdominal.  

(e) verificar se a sonda nasogástrica está pérvia. 

35 

Com relação à fisiologia, numere a coluna 

da direita de acordo com a sua correspondência 

na coluna da esquerda. 

 

1) Baço 
2) Fígado 
3) Rins 
4) Hipotálamo 

5) Pâncreas 

(   ) Papel no controle da 

homeostase energética; 

produz grande número das 

proteínas plasmáticas. 

 (   ) Controla, armazena e 

destrói as células 

sanguíneas. 
 (   ) Produz hormônios que 

controlam em grande parte 

todo o sistema endócrino. 

 (   ) Função reguladora na 

manutenção do equilíbrio 

de fluidos e eletrólitos, 

eliminação de detritos 

metabólicos do organismo. 

 (   ) Produz hormônios como 

insulina e glucagon e 

também tem função 

exócrina. 

  

 

 

A sequência correta é: 

(a) 3−1−5−4−2 

(b) 2−4−3−5−1 

(c) 5−4−3−1−2 

(d) 2−1−4−3−5 

(e) 4−2−5−1−3 

36 

Está prescrito a um paciente 90 gotas de 

determinado medicamento e, no momento do 

preparo, você dispõe apenas de uma seringa de 

10ml. Transforme gotas para mililitro e calcule 

quantos mililitros devem ser aspirados do frasco 

para que o paciente receba a dose prescrita.  

 
(a) 3,8 ml.  

(b) 6,6 ml. 

(c) 9 ml.  

(d) 4,5 ml. 

(e) 7,5 ml. 



UFPel / CPSI Concurso Público (Aplicação: 21/06/2015) 

Cargo: Auxiliar de Enfermagem/Classe C-101  - 9 / 9 É permitida a reprodução, desde que citada a fonte. 

37 

A via correta da administração da vacina 

pentavalente é: 

 

(a) intramuscular. 

(b) subcutânea. 

(c) intradérmica. 

(d) via oral. 

(e) intratecal. 

38 

Considere um idoso com 80 anos, desnutrido 

e desidratado em pós-operatório tardio de 

osteossíntese do quadril, com déficit motor e 

acamado. Vários cuidados de enfermagem são 

importantes na recuperação desse doente, dentre 

eles a prevenção das úlceras de pressão. Identifique 

a região mais suscetível ao aparecimento de 

úlcera de pressão em pacientes acamados: 

 

(a) região sacrococcígea.  

(b) região lombar.  

(c) região cefálica. 

(d) região escapular. 

(e) região deltoide. 

39 

São sinais e sintomas relacionados ao 

climatério as alterações 

 

(a) ósseas e da glicemia de jejum. 

(b) psicológicas e anemia. 

(c) vasomotoras e psíquicas.  

(d) vasomotoras e renais. 

(e) ósseas e respiratórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

A orientação mais importante no pós-parto 

imediato a ser recomendada a uma gestante 

portadora do vírus HIV em acompanhamento na 

Unidade Básica de Saúde, com vistas a evitar a 

transmissão vertical do vírus, é: 

 

(a) contraindicar o aleitamento materno, orientando 

quanto à utilização e à disponibilidade de 

fórmulas lácteas pelo Sistema Único de Saúde. 

(b) afastar o recém nascido da mãe, evitando assim 

o contato com o vírus transmissor da doença. 

(c) manter o recém nascido e a mãe na Unidade de 

Terapia Intensiva Obstétrica.  

(d) estimular o aleitamento materno como forma de 

elevar a imunidade. 

(e) Coletar exames anti-HIV, carga viral e 

reticulócitos no recém-nascido, monitorando a 

doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


