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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 
 
 

1. Verifique se este caderno contém um total de  50  questões. 

2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor. 

3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a 

troca caso faltem folhas ou existam falhas na impressão. 

4. Este caderno contém espaço apropriado para o rascunho da Redação. 

5. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas, conforme as instruções 

lá contidas. 

6. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido. 

7. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, “mesmo 

desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o 

banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova. 

8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato. 

 

OBS.:  os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova. 

 
 

TIPO 1 

 

 
PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 
PROREH – Pró-Reitoria de Recursos Humanos 
DIRPS – Diretoria de Processos Seletivos 
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CONHECIMENTOS  GERAIS 

LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

Simpatia não é tudo na vida 
 

No Brasil, a simpatia tem valor supremo. Todo mundo quer ser simpático. No 
afã de sermos cordiais, toleramos o intolerável e aceitamos o inaceitável só para não 
criarmos caso e parecermos chatos.  

Moro em Tóquio. Na semana passada, fiz uma rápida viagem ao Brasil. Tudo 
correu bem, mas achei estranho ver amigos em São Paulo jantarem com medo de 5 
arrastão e senti raiva ao descobrir que o cartão de débito, que eu usei uma única vez 
em um caixa eletrônico do Rio, havia sido clonado.  

Ontem, saí com colegas de trabalho. Voltei para casa perto da meia-noite, 
pedalando minha bicicleta, sozinho. No caminho, atravessei um dos maiores parques 
da cidade ─ uma espécie de Ibirapuera local. Vi casais sentados nos bancos, 10 
namorando. Passei por vários outros ciclistas e pessoas fazendo cooper. Ninguém 
teve medo de ninguém.  

Senti-me privilegiado. Um dos poucos brasileiros com a oportunidade de gozar 
a sensação de liberdade que pedalar despreocupadamente pela madrugada pode 
evocar. Infelizmente, isso deixou de ser possível para boa parte das pessoas nas 15 
cidades brasileiras e foi substituído pelo medo de ameaças reais.  

E acabamos aceitando. Para que protestar? Uma turista foi estuprada numa 
van? Eliminemos as vans. Tem tiroteio na sua vizinhança? Compre uma apólice de 
seguro contra balas perdidas. Tem arrastão nos restaurantes da cidade? Jantemos em 
shopping centers.  20 

Agora que incendiaram uma dentista em seu consultório em São Bernardo do 
Campo, o que faremos? Proibiremos tratamentos dentários?  

Achar que esse tipo de ameaça é o preço a pagar pela vida em grandes 
cidades é equivocado. Nova York e Bogotá são exemplos de que políticas públicas 
bem implementadas são eficazes na redução radical da criminalidade urbana.  25 

Nesta semana, a Secretaria de Segurança Pública informou que o número de 
homicídios na cidade de São Paulo aumentou pelo oitavo mês consecutivo. 
Entretanto, em um país com os recursos do Brasil, ninguém deveria transitar pelas 
cidades como quem passa por uma selva ou uma zona de guerra, temendo ataques 
de animais selvagens ou fugindo de balas perdidas.  30 

O aperfeiçoamento das sociedades democráticas exige a expressão política do 
povo. Do contrário, degringola. Democracia é bom, mas dá trabalho. Não é algo que 
se possa abandonar nas mãos de Deus.  

O povo brasileiro tem a obrigação de manifestar à classe política sua 
indignação e seu inconformismo. Os políticos funcionam sob pressão. A expressão da 35 
opinião pública é mais poderosa do que parece.  

Em 1923, Tóquio foi devastada por um terremoto. Voltou a ser destruída na 
Segunda Guerra Mundial. A cada vez, seus habitantes transformaram suas ruínas em 
construções. Nós, brasileiros, temos de nos educar e fazer o mesmo.  

Ficar omisso, querendo ser simpático, enquanto a qualidade de vida nas 40 
cidades brasileiras se degrada, é inconsequente. É como fechar a porta da cozinha 
para não ver a louça suja que temos de lavar.  

Parece cordialidade e simpatia, mas é comodismo e preguiça.  
 

PORTO, Alexandre Vidal. Folha de S. Paulo, 27 de abril de 2013, mundo 2. 
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QUESTÃO  01 

 

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. 
 

A) O texto discute questões sociais importantes, defendendo a opinião do autor. 
B) O texto narra experiências vividas pelo autor, em locais diferentes. 
C) O texto apresenta comportamentos de diferentes povos, objetivando esclarecer o 

leitor. 
D) O texto descreve ações que devem ser realizadas em democracias. 

QUESTÃO  02 

 
No desenvolvimento de seu texto, o autor refere-se ao brasileiro,  EXCETO, 

como 

 
A) negligente. 
B) atraente. 
C) omisso. 
D) conformado. 
 

QUESTÃO  03 

 

Democracia é bom, mas dá trabalho. (linha 32) 
 
No trecho acima, a conjunção mas estabelece relação de oposição entre as 

proposições, evidenciando um determinado pressuposto. 
 
A respeito desse pressuposto, considere as afirmativas a seguir. 

 
I. Espera-se que uma boa democracia seja também fácil. 
II. Espera-se que uma democracia boa também seja trabalhosa. 
III. Espera-se que uma democracia boa seja fácil. 
IV. Espera-se que uma democracia boa seja trabalhosa. 
 

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas que contenham o 
pressuposto evidenciado na relação estabelecida entre as duas orações. 
 
A) I e II. 
B) II e III.  
C) III e IV.   
D) I e III. 
 

QUESTÃO  04 

 

Tudo correu bem, mas achei estranho ver amigos em São Paulo jantarem 
com medo de arrastão e senti raiva ao descobrir que o cartão de débito 

[...] havia sido clonado. (linhas 4-7) 
 

Assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho destacado acima. 
 

A) à medida que descobri que o cartão de débito [...] havia sido clonado. 
B) como descobri que o cartão de débito [...] havia sido clonado. 
C) quando descobri que o cartão de débito [...] havia sido clonado. 
D) porque descobri que o cartão de débito [...] havia sido clonado. 
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QUESTÃO  05 

 

O povo brasileiro tem a obrigação de manifestar à classe política sua 
indignação e seu inconformismo. Os políticos funcionam sob pressão. 
(linhas 34 e 35) 
 
O termo que pode ser usado para unir os dois períodos, substituindo o ponto 

final e mantendo a mesma relação de sentido estabelecida pelas duas proposições é 
 
A) todavia. 
B) porque. 
C) e. 
D) para. 

QUESTÃO  06 

 

Entretanto, em um país com os recursos do Brasil, ninguém deveria 
transitar pelas cidades como quem passa por uma selva ou uma zona de 
guerra, temendo ataques de animais selvagens ou fugindo de balas 
perdidas. (linhas 28 - 30) 
 

Considerando-se o desenvolvimento da argumentação do texto apresentado, o 
termo  entretanto,  no trecho acima, tem sentido 
 
A) adversativo, podendo ser substituído por porém, sem que se prejudiquem a 

coerência e a correção gramatical do texto. 
B) explicativo, podendo ser substituído por porque, sem que se prejudiquem a 

coerência e a correção gramatical do texto. 
C) conclusivo, podendo ser substituído por assim, sem que se prejudiquem a 

coerência e a correção gramatical do texto. 
D) aditivo, podendo ser substituído por mas, sem que se prejudiquem a coerência e 

a correção gramatical do texto. 
 
 

QUESTÃO  07 

 

No quinto e no sexto parágrafos do texto, o autor faz algumas perguntas. Assinale a 
alternativa que apresenta o objetivo do autor ao lançar mão dessas perguntas. 
 
A) Introduzir sua opinião sobre o assunto em desenvolvimento. 
B) Interagir com o interlocutor. 
C) Apresentar mais argumentos à tese defendida. 
D) Sinalizar o modo como deve ser feita a leitura.  

 
 
 

 

 

 



Auxiliar em Enfermagem                                                                                                TIPO  1 

 6 
 

QUESTÃO  08 

 

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 

I. “[...] a Secretaria de Segurança 
Pública informou que o número de 
homicídios na cidade de São Paulo 
aumentou pelo oitavo mês 
consecutivo.”  (linhas 26 e 27) 

 (   ) o tempo verbal denota um 
fato habitual, que acontece 
frequentemente. 
 

     

II. “[...] toleramos o intolerável e 
aceitamos o inaceitável só para não 
parecermos chatos.”  (linhas 2 e 3) 

 (   ) o tempo verbal denota um 
fato passado já concluído. 

     

III. “[...] em um país com os recursos do 
Brasil, ninguém deveria transitar 

pelas cidades como quem passa por 
uma selva ou uma zona de guerra.” 
(linhas 28 e 29) 

 (   ) o tempo verbal denota um 
fato passado que poderia ter 
acontecido após  outro fato 
passado.    

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

A) I, III, II.  

B) II, I, III.  

C) III, I, II.  

D) II, III, I.  

QUESTÃO  09 

 

Considere o texto a seguir. 
 

Quando o e-mail é enviado em substituição a um bilhete ou contato telefônico, 
a linguagem usada pode ter maior grau de informalidade. Nesses casos, ele aproxima-

se da fala, ____1___ seja importante considerar que a mensagem será lida. Um dos 

problemas comunicacionais advém de o redator escrever como se falasse 

despreocupadamente, com frases mal organizadas e sem clareza. ___2____ o texto 

tenda à informalidade, devem-se evitar erros que comprometam a imagem do redator 
e da instituição que ele representa. 

Quando o meio eletrônico substitui memorando ou comunicado interno, a 

formalidade aumenta, tendo em conta o conteúdo e o destinatário. Aí é preciso 
considerar as características da redação empresarial, que se renovou nestes anos. 

Tropeços são mais facilmente evitados ___3___ se tem hábito de leitura de textos 

bem escritos. __4____ a redação empresarial demanda rapidez, convém redobrar a 

leitura de livros de diversas áreas, ___5___ isso facilitará a redação coesa e 

coerente. 

 
Assinale a alternativa que preenche, de forma textualmente correta, as lacunas. 
 

 1 2 3 4 5 

A)  mesmo que embora caso quando de modo que 

B)  caso desde que uma vez que se porque 

C)  embora caso Já que inclusive de maneira que 

D)  embora mesmo que quando como pois 
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QUESTÃO  10 

 

Os trechos abaixo constituem partes de um texto, ordenados aleatoriamente. 
Enumere os trechos de modo a evidenciar a ordenação lógica e coerente do texto. 

 
(    ) A facilidade na utilização, a rapidez na resposta ─ às vezes on-line ─ e a 

economia com gastos de postagem pelo correio contribuíram de forma 
decisiva para a disseminação desse tipo de comunicação. 

(    ) Hoje esse tipo de gafe ocorre, ainda que de forma mais rara, mas já é visto 
como deselegância. A etiqueta também já ensinou que atender ao celular em 
cinemas é grosseria extrema rejeitada pelas regras mais básicas de 
educação.  

(    ) De maneira bastante rápida, a correspondência eletrônica invadiu a 
comunicação diária, e mesmo os mais refratários aos  avanços tecnológicos 
tiveram de aprender a usar o computador, para não perder oportunidades 
profissionais ou eventos sociais cujas respostas são solicitadas por e-mail, 
por exemplo. 

(    ) Como ocorreu com os meios de comunicação anteriores, a orientação 

sobre como usar adequadamente a correspondência eletrônica auxilia a 
evitar, por exemplo, que o e-mail enviado a algum colega seja distribuído 
inadvertidamente a todos os funcionários da empresa, com assuntos que o 
emissor preferiria não tornar públicos, pelo menos não da maneira como 
aparecem no texto. 

(    ) A quantidade de mensagens eletrônicas enviadas e recebidas diariamente 
ampliou o contato com o texto escrito e fez prosperar o número de autores e 
leitores. 

(    ) Difundir formas adequadas para a correspondência eletrônica ajuda a evitar 
o mau uso da tecnologia, como os presenciados quando pessoas 
começaram a ter acesso a telefones celulares e obrigavam todos os 
presentes, em lugares públicos, a ouvir assuntos privados. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

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

 

QUESTÃO  11 

 
Conforme previsto no Código de Ética do Servidor Público, são deveres 

fundamentais do servidor público,  EXCETO: 

 
A) Não prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos 

que deles dependam. 
B) Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e 

as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer 
espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, 
religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes 
dano moral. 

C) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da 
vida e da segurança coletiva. 

D) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. 

 

QUESTÃO  12 

 
Quanto aos atos de Improbidade Administrativa que importam em 

enriquecimento ilícito, assinale a alternativa  INCORRETA. 
 

A) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 
tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, 
de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar 
promessa de tal vantagem. 

B) Realizar operação financeira sem observância das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 

C) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, 
permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal 
por preço inferior ao valor de mercado. 

D) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de 
ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do 
agente público, durante a atividade. 

 

QUESTÃO  13 

 
Quanto aos atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário, 

assinale a alternativa correta. 
 

A) Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades públicas. 

B) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 
C) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 

superior ao de mercado. 
D) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba 

pública de qualquer natureza.  
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QUESTÃO  14 

 
Nos processos administrativos, serão observados, entre outros, os critérios de,  

EXCETO: 
 

A) Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e 
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 
interesse público. 

B) Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. 
C) Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados. 
D) Divulgação oficial dos atos administrativos. 

 
 

QUESTÃO  15 

 

Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, quando se dá no 
interesse da Administração.  

 
Em relação à Reversão, é correto afirmar que 
 

A) será de Ofício, ou seja, o servidor aposentado não terá de solicitá-la. 
B) pode ocorrer se a aposentadoria tiver sido voluntária. 
C) o servidor aposentado tem de  ser estável quando na atividade. 
D) poderá ocorrer se houver cargo vago. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO  16 

 
Em relação ao pacote de aplicativos Microsoft Office 2007, assinale a alternativa  

INCORRETA. 
 

A) O Microsoft Word 2007 permite a edição de textos, tais como cartas e 
memorandos, oferecendo recursos para definição do tamanho e tipo da fonte, 
negrito, itálico, sublinhado, sobrescrito e subscrito. 

B) O Microsoft PowerPoint 2007 é uma ferramenta de transmissão de slides pela 
Internet, e inclui uma ferramenta de compartilhamento de slides que possibilita 
organizá-los em conjuntos ordenados por destinatário, assunto, data de 
recebimento e data de envio. 

C) O Microsoft Excel 2007 é uma ferramenta de elaboração de planilhas eletrônicas. 
Seus recursos incluem a elaboração de gráficos e a utilização de fórmulas 
matemáticas para facilitar a análise de informações registradas em planilhas. 

D) O Microsoft Outlook 2007 é uma ferramenta de envio e recebimento de e-mails. 
Além disso, esta ferramenta é um calendário completo, permitindo organizar as 
tarefas diárias, semanais ou mensais. 

 

QUESTÃO  17 

 
Em relação ao Microsoft Excel 2007 em português, assinale a alternativa correta.  
 

A) As planilhas do Microsoft Excel 2007 são compostas por células, organizadas em 
linhas e colunas. As linhas são identificadas por letras e as colunas são 
identificadas por números. Por exemplo, a célula A2 representa a célula localizada 
na primeira linha (A) e na segunda coluna (2) da planilha. 

B) O resultado da fórmula matemática “=A1/A2” é exatamente igual ao resultado da 
fórmula “=A2/A1”. 

C) Os gráficos elaborados em uma planilha do Microsoft Excel 2007 podem ser 
utilizados em documentos elaborados no Microsoft Word 2007 e em slides 
elaborados no Microsoft PowerPoint 2007. 

D) O Microsoft Excel 2007 é uma ferramenta puramente matemática, não permitindo 
a formatação de fontes e a inserção de figuras nas planilhas. 

 

QUESTÃO  18 

 

Em relação ao Microsoft Word 2007 em português, assinale a alternativa  
INCORRETA. 

 
A) Dentre os recursos para a formatação de parágrafos, há a possibilidade de 

alinhamento de texto à direita, à esquerda, centralizado e justificado. Além disso, 
é possível inserir recuo à esquerda e(ou) à direita dos parágrafos. 

B) Em um mesmo documento do Microsoft Word 2007, é permitido utilizar diferentes 
tamanhos e cores de fonte. Porém, é permitido utilizar apenas um tipo de fonte em 
todo o documento, por exemplo, Arial ou Times New Roman. 

C) O Microsoft Word 2007 possui uma ferramenta de verificação ortográfica que 
auxilia na correção de erros de digitação. 

D) É possível inserir tabelas em documentos elaborados no Microsoft Word 2007. 
Estas tabelas são organizadas em linhas e colunas. 
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QUESTÃO  19 

 
Considere as afirmativas a seguir sobre o Microsoft Windows 7 em português. 
 

I. Em geral, as janelas do Microsoft Windows 7 apresentam três botões no canto 
superior esquerdo, cujas funcionalidades são: minimizar, maximizar e fechar. 

II. O Microsoft Windows 7 é uma ferramenta denominada Sistema Operacional. Suas 
funcionalidades incluem o gerenciamento de arquivos salvos no computador, a 
configuração de impressoras e a interação com todos os dispositivos de hardware 
disponíveis no computador. 

III. O Microsoft Windows 7 é totalmente imune aos vírus de computadores. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) Apenas III. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II. 

 

QUESTÃO  20 

 
Considere as afirmações a seguir sobre o serviço de correio eletrônico (e-mail). 

 
I. É possível especificar apenas um destinatário em um mesmo e-mail. 
II. Os endereços de e-mail são compostos por duas informações separadas pelo 

símbolo de arroba (@). Por exemplo, usuario@servico.com.br. A informação 
localizada ao lado esquerdo da arroba especifica o nome do usuário destinatário e 
a informação localizada ao lado direito da arroba especifica o domínio do servidor 
de e-mail utilizado pelo destinatário. 

III. Um e-mail pode conter um assunto, uma mensagem de texto e diversos arquivos 
anexos. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
 

A) Apenas II e III. 
B) Apenas I. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO  21 

 
Os artigos e as áreas hospitalares são classificados de acordo com o risco de 

infecção que possam oferecer aos pacientes. 
 Associe o tipo de artigo ou área hospitalar da coluna da esquerda com sua 

definição ou exemplo da coluna da direita. 
 

I. Artigos críticos  (   ) São áreas ocupadas por pacientes que não 
necessitam de cuidados intensivos ou de 
isolamento. 

II. Artigos 
semicríticos 

 (   ) Materiais com elevado potencial de risco de 
provocar infecção, porque são introduzidos 
diretamente em tecidos normalmente 
estéreis. 

III. Área semicrítica  (   ) Áreas administrativas; almoxarifado. 
IV. Área não crítica  (   ) Equipamentos de anestesia e endoscópios. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, 

de cima para baixo. 
 

A) III – II – I – IV. 
B) III – I – IV – II.  
C) IV – I – III – II. 
D) II – IV – III – I. 
 

QUESTÃO  22 

 
Com relação aos lóquios, analise as afirmativas a seguir. 

 
I. Os lóquios devem ser avaliados quanto ao volume (grande ou pequeno),  

aspecto (coloração, presença de coágulos, restos placentários) e odor (fétido ou 
não). 

  

II. Para remoção efetiva dos coágulos, deve-se massagear levemente o útero e 
incentivar  a amamentação  e  deambulação  precoces. 

  

III. Os lóquios são complicações de alta incidência de mortalidade materna,  tendo  
como  causas  a  atonia  uterina, lacerações do canal vaginal e retenção de 
restos placentários. 

  

IV. De acordo com sua coloração, os lóquios são  classificados como sanguinolentos 
(vermelho vivo ou escuro – até quatro dias); serossanguinolentos (acastanhado – 
de 5 a 7 dias) e serosos (semelhantes à “salmoura” – uma a três semanas). 

 
Assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmativas corretas. 

 
A) I – II – IV. 
B) I – III – IV. 
C) II – III – IV. 
D) I – II – III. 
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QUESTÃO  23 

 
Logo após a ocorrência de feridas, o organismo inicia o processo biológico de 

restauração e reparação dos tecidos lesados. 
 Assinale a alternativa que  NÃO  contempla os fatores que influenciam a 

cicatrização de lesões. 
 

A) Obesidade, imunossupressão, diabetes, idade. 
B) Idade, nutrição, imunossupressão, diabetes. 
C) Idade, nutrição, exsudação, extensão da lesão. 
D) Extensão da lesão, obesidade, diabetes, idade. 
 

QUESTÃO  24 

 

Um dado imprescindível na avaliação de saúde de uma pessoa é o nível de sua 
pressão arterial, cujo controle é realizado através de aparelhos próprios. 

Em relação à técnica de aferição da pressão arterial, assinale a alternativa  
INCORRETA. 

 
A) Para que a aferição seja fidedigna, o braço do paciente deve estar apoiado ao 

nível do coração.  
B) O manguito deve ser colocado abaixo da prega do cotovelo, sem folga, e a 

colocação do diafragma sobre a artéria braquial não deve tocar a borda superior 
do manguito.  

C) Um cuidado a ser observado é que o tamanho do manguito deve ser adequado à 
circunferência do braço. 

D) Na verificação da pressão arterial, insuflar o manguito rapidamente e desinsuflá-lo 
lentamente.  

 

QUESTÃO  25 

 
Dose refere-se à quantidade de medicamento que deve ser ministrada ao 

paciente a cada vez. Classifique as afirmativas a seguir em (V) Verdadeira ou (F) 

.Falsa. 
 

(    ) Dose mínima é aquela necessária para manter os níveis desejáveis de 
medicamento na corrente sanguínea e nos tecidos, durante o tratamento. 

(    ) Dose  máxima é a maior quantidade  capaz  de  produzir  efeito  terapêutico  
sem,  contudo,  apresentar efeitos indesejáveis. 

(    ) Dose terapêutica é aquela capaz de produzir o efeito desejado. 
(    ) Dose de manutenção é a menor quantidade de um medicamento capaz  de  

produzir  efeito  terapêutico. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

A) V – F – F – V. 
B) F – F – V – F. 
C) V – V – F – F. 
D) F – V – V – F. 
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QUESTÃO  26 

 

Os medicamentos podem ser apresentados para a administração em diferentes 
estados físicos, por exemplo, sólidos, semissólidos, líquidos e gasosos. 

Em relação aos medicamentos apresentados no estado liquido, assinale a 
alternativa correta. 

 
A) Solução é uma preparação líquido-aquosa, apresentando uma ou mais 

substâncias nela dissolvidas, formando uma mistura homogênea. 
B) Xarope é um preparado alcoólico contendo princípio ativo de origem animal, 

vegetal ou mineral. 
C) Suspensão é uma preparação medicamentosa na qual se acha, em suspensão, 

uma substância gordurosa sob forma de finíssimas gotículas.  
D) Tintura é uma solução aquosa concentrada de açúcar, contendo ou não 

medicamentos e aromatizantes. 
 

QUESTÃO  27 

 
O paciente R.S.T. está internado na clinica cirúrgica vitima de acidente 

motociclístico e foi prescrita a ele infusão de duas unidades de concentrados de 
hemácias. Após 10 minutos do início da infusão, o paciente começou a apresentar os 
sinais, ou sintomas, como febre, calafrios, tremores, erupções na pele, prurido 
(coceira) generalizado, cefaléia, hipotensão, taquicardia, dispneia.  
 

Na situação descrita, identifique, dentre as afirmativas abaixo, as medidas que 
devem ser tomadas pelo profissional de enfermagem. 
 
I. Encaminhar a bolsa contendo o restante do sangue ou componente, o equipo e 

a etiqueta de identificação da bolsa para o banco de sangue, tendo o cuidado 
de não contaminar o produto durante a manipulação. 

II. Interromper a transfusão, trocando a punção venosa e instalando uma solução 
fisiológica a 0,9%. 

III. Examinar cuidadosamente todas as etiquetas, rótulos e registros, conferindo 
novamente os dados do paciente com os da unidade de sangue ou componente 
em uso. 

IV. Colher amostras de sangue para exame. 
 

Assinale a alternativa que contém somente as medidas que devem ser tomadas 
pelo profissional de enfermagem. 

 
A) I – II – III.  
B) II – III – IV. 
C) I – II – IV.  
D) I – III – IV.  
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QUESTÃO  28 

 

O paciente V.B.E. de 8 anos foi admitido na Unidade de Urgência de 
Emergência e foi prescrita a ele reidratação com 500 ml de solução fisiológica 0,9% 
em 360 minutos. Devido à idade do paciente, o médico solicitou que a infusão fosse 
feita por bomba de infusão contínua. 

 
Qual será o gotejamento a ser programado na bomba de infusão pelo 

profissional de enfermagem? 
 

A) 63,33 ml/h 
B) 138 ml/h 
C) 83,33 ml/h 
D) 21 ml/h 
 

QUESTÃO  29 

 

Foi prescrita ao paciente T.G.H administração endovenosa de 0,1 g de hidantal. 
No posto de enfermagem, há disponível hidantal ampola de 5 ml na concentração de 
5%.  

Qual volume deverá ser administrado de acordo com a prescrição médica? 
 

A) 0,2 ml 
B) 2 ml 
C) 0,08 ml 
D) 1 ml 

. 

QUESTÃO  30 

 
Foram prescritos a um paciente 250 mg de Cefepima por via endovenosa. No 

posto de enfermagem tem-se o frasco de Cefepima de 1g e ampola de diluente de 10 
ml que deverá ser toda utilizada.  

Qual volume deverá ser administrado? 
 

A) 4 ml 
B) 2,5 ml 
C) 0,4 ml 
D) 2,0 ml 
 

QUESTÃO  31 

 
O edema agudo de pulmão (EAP) é um quadro clínico crítico, decorrente da 

incapacidade do ventrículo esquerdo em bombear o sangue pela válvula aórtica, 
causando um acúmulo de líquido nos pulmões. 

Assinale a alternativa que contém somente sinais e sintomas do edema agudo 
de pulmão. 

 

A) Anorexia, pele cianótica, proteinuria, febre. 
B) Infecção, ansiedade, medo, tosse. 
C) Dispneia e tosse, escarro espumoso e tingido muitas vezes de sangue, 

taquicardia. 
D) Febre, dispneia, taquicardia, anorexia. 
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QUESTÃO  32 

 
A escala de coma de Glasgow tem a função de avaliar três parâmetros para 

classificar o nível de consciência da pessoa. 
Assinale a alternativa que contém os três parâmetros. 

 
A) Reflexo pupilar, reflexo tendinoso,  movimentos oculares. 
B) Padrão respiratório, resposta reflexa, tamanho pupilar. 
C) Resposta verbal, atividade pupilar, resposta motora. 
D) Resposta motora, resposta  verbal e abertura ocular. 

 

QUESTÃO  33 

 
Paciente P.R.T, de 18 anos, vitima de acidente automobilístico com diagnóstico 

de traumatismo craniano grave, apresenta estimulação dolorosa, membros superiores 
estendidos e com rotação interna, membros inferiores estendidos e região plantar 
fletida. 

Qual o nome que se dá a essa postura? 
 

A) Decorticação. 
B) Descerebração. 
C) Letargia. 
D) Torpor. 
 

QUESTÃO  34 

 

Associe os sufixos utilizados na composição da terminologia cirúrgica da coluna 
da esquerda com a sua definição da coluna da direita.  
 
I. Ectomia  (    ) Fixação. 
II. Pexia  (    ) Incisão, corte. 
III. Scopia  (    ) Visualização da cavidade através de aparelhos 

especiais. 
IV. Tomia  (    ) Retirada parcial ou total de um órgão. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, 
de cima para baixo. 

 
A) III – I – II – IV. 
B) II – III – IV – I. 
C) II – I – IV – III.  
D) II – IV – III – I. 
 

QUESTÃO  35 

 
O tempo cirúrgico que significa dividir, separar ou cortar os tecidos através do  

bisturi, bisturi  elétrico, tesoura, serra ou laser é 
 

A) Hemostasia. 
B) Diérese. 
C) Exérese. 
D) Síntese. 
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QUESTÃO  36 

 
O número de microrganismos presentes no tecido a ser operado determinará o 

potencial de contaminação da ferida cirúrgica. A respeito da classificação das cirurgias 
de acordo com o potencial de contaminação, classifique em (V) Verdadeira ou em (F) 
Falsa as afirmativas a seguir. 
 
(   ) Cirurgias limpas: realizadas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, na 

ausência de processo infeccioso local, sem  penetração nos tratos digestório, 
respiratório ou urinário, em condições  ideais de sala de cirurgia.   

(   ) Cirurgias potencialmente contaminadas: realizadas em tecidos recentemente 
traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com processo inflamatório 
mas sem supuração.   

(   ) Cirurgias contaminadas: realizadas em tecidos de difícil descontaminação, na 
ausência de supuração local, com penetração nos tratos digestório,  respiratório 
ou urinário sem contaminação significativa.  

(   ) Cirurgias infectadas: realizadas em tecido com supuração local, tecido necrótico, 
feridas traumáticas sujas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

A) F – V – V – F. 
B) V – V – F – V.  
C) F – F – V – F.  
D) V – F – F – V.  
 
 

QUESTÃO  37 

 
O pós-operatório imediato é um período em que a equipe de enfermagem atua 

de forma a restabelecer as funções vitais do paciente, aliviar-lhe a dor e os 
desconfortos pós-operatório (náuseas, vômitos e distensão abdominal), manter-lhe a 
integridade da pele e prevenir a ocorrência de infecções. 

Em relação à afirmativa acima, assinale a alternativa  INCORRETA. 

 
A) A primeira conduta em pacientes hipotérmicos é aquecê-los com cobertores, 

aplicar bolsa de água quente, ligar o aquecedor de ambiente e controlar sua 
temperatura com maior frequência. 

B) Para os  clientes submetidos à anestesia geral, recomenda-se  o decúbito dorsal 
horizontal sem travesseiro, com a cabeça lateralizada para evitar aspiração de 
vômito. 

C) Nos cuidados com o curativo deve-se observar se ele está apertado demais ou 
provocando edema no local, ou se apresenta-se sujo de sangue, o que indica 
sangramento ou hemorragia. 

D) Visando evitar a queda dos clientes sonolentos, confusos e(ou) agitados devido 
à ação dos anestésicos, as grades da cama devem ser mantidas elevadas. 
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QUESTÃO  38 

 
A prevenção do câncer de colo de útero ou cérvice e o exame clínico das 

mamas com orientação para o autoexame ocupam um lugar importante na consulta 
ginecológica.  

Em relação à afirmativa acima, assinale a alternativa  INCORRETA. 
 

A) As ações de controle do câncer cérvico-uterino compõem-se de: consulta  
clínico-ginecológica, colheita de material para esfregaço cérvico-vaginal (colheita 
de preventivo), tratamento dos processos inflamatórios e neoplasias, 
encaminhamento para clínica especializada para dar continuidade aos 
tratamentos. 

B) Para garantir a boa qualidade do exame, o auxiliar de enfermagem deve orientar 
a mulher quanto a alguns cuidados importantes antes de sua realização, como: 
não realizar o exame no período menstrual ou de sangramento, não ter relações 
sexuais por 24 horas e não utilizar duchas, lavagens e medicamentos via vaginal 
nas 48 ou 72 horas que antecedem o exame. 

C) A realização do exame mamário pela mulher (autoexame) substitui o exame 
clínico realizado pelo profissional. Trata-se de procedimento importante que 
garante à mulher maior possibilidade de identificação precoce e rapidez para 
alcançar a cura.  

D) O autoexame das mamas é um procedimento que permite à mulher participar do 
controle de sua saúde. Recomenda-se que ele deve ser realizado mensalmente, 
uma semana após a menstruação, período em que as mamas não apresentam 

edema. 
 

QUESTÃO  39 

 
Uma puérpera apresenta dor, hiperemia e calor localizados na mama, e também 

hipertermia.  
Qual é a complicação relacionada à amamentação? 

 
A) Mastite. 
B) Ingurgitamento mamário. 
C) Rachaduras. 
D) Fissuras. 

 

 

QUESTÃO  40 

 
 

São sensações ou percepções em que o objeto não existe, mas que é 
extremamente real para o paciente, e ele não pode controlá-las, pois independem de 
sua vontade. 

Essa definição refere-se a qual alteração da sensopercepção nos pacientes com 
transtorno mental? 

 
A) Ilusão. 
B) Alucinação. 
C) Hipervigília. 
D) Confusão. 
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QUESTÃO  41 

 
Associe as características observadas na pele dos Recém-Nascidos na coluna 

da esquerda com a sua definição na coluna da direita.  
 
I. Eritema tóxico (    ) são  glândulas  sebáceas  obstruídas  que  

podem  estar presentes na face, nariz, testa e 
queixo sob a forma de pequenos pontos 
brancos. 

II. Manchas Mongólicas (    ) pequenas  manchas  arroxeadas,  decorrentes  
de fragilidade capilar e rompimento de 
pequenos vasos. 

III. Millium (    ) manchas azuladas extensas, que aparecem 
nas regiões glútea e lombossacra. 

IV. Petéquias (    ) consiste  em  pequenas  lesões  
avermelhadas, semelhantes a picadas de 
insetos, que aparecem em geral após o 2º dia 
de vida. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, 

de cima para baixo. 
 

A) III – IV – II – I.  
B) II – III – I – IV.  
C) III – IV – I – II. 
D) I – IV – III – II. 
 

QUESTÃO  42 

 
Os cuidados aos Recém-Nascidos são aqueles dispensados logo após o 

nascimento, ainda na sala de parto. 
Em relação à afirmativa acima, assinale a alternativa  INCORRETA. 

 
A) Um cuidado importante a ser tomado na sala de parto consiste em manter as 

vias aéreas superiores (boca e nariz) pérvias, ou seja, desobstruídas. 
B) Deve-se posicionar o RN em decúbito dorsal, com o pescoço ligeiramente  

estendido  para  proceder  à  aspiração. 
C) A avaliação do RN deve começar no momento do nascimento, utilizando a 

Escala de Glasgow, em que cada sinal é avaliado de acordo com o grau em que 
está presente e recebe uma nota de 0 (zero), 1 (um) e 2 (dois). 

D) Colocar o bebê sob fonte de calor radiante oferecendo um ambiente térmico 
adequado e secar rapidamente sua cabeça e seu corpo com uma toalha ou 
cobertor pré-aquecido. 
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QUESTÃO  43 

 
Analise as falas/atitudes apresentadas por pacientes com transtorno mental de 

acordo com seu comportamento e classifique as afirmativas em (V) Verdadeira ou em 
(F) Falsa. 
 
(    ) Paciente ansioso: “Eu já não durmo direito. Morro de medo de tudo. Tem 

horas que me dá uma crise e eu preciso estar perto de alguém. Eu sei que 
parece um absurdo, mas não consigo controlar.” 

(    ) Paciente deprimido: “Eu gosto da minha mãe, mas não confio nela. Existem 
muitos interesses na minha pessoa [...]”. 

(    ) Paciente perseguido: “Eu sinto vontade de morrer. Já tentei suicídio por três 
vezes. Acho que estou sendo um estorvo na vida de meu marido e meus 
filhos. Eles são muito bons para mim e eu não queria mais atrapalhá-los.” 

(    ) Paciente agitado: Este é um paciente que dorme pouco e em geral acorda 
cedo. Pode vestir-se de maneira extravagante, com cores berrantes e vários 
enfeites, utilizando-os de forma desarmônica. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

A) F – V – V – F. 
B) V – F – F – V.  
C) V – V– F – V.  
D) F – F – V – F.  
 

  

QUESTÃO  44 

 
A fase em que ocorre a loquiação e se avalia a involução uterina e a 

recuperação da genitália materna corresponde a qual período do trabalho de parto? 
 

A) Greenberg. 
B) Dequitação. 
C) Expulsão. 
D) Dilatação. 

 
QUESTÃO  45 

 
Assinale a alternativa que contenha somente atividades especialmente 

atribuídas ao auxiliar de enfermagem de acordo com a Lei nº 7498 de 25 de junho de 
1986. 

 
A) Executar ações de tratamento simples; participação na  elaboração, execução e 

avaliação  dos planos  assistenciais  de  saúde. 
B) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. 
C) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e 

em rotina aprovada pela Instituição de saúde. 
D) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; prestar cuidados de higiene 

e conforto ao paciente. 
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QUESTÃO  46 

 
A parada cardiorrespiratória (PCR) resulta da cessação dos movimentos  

respiratórios e dos batimentos cardíacos, impossibilitando a oxigenação dos órgãos 
vitais. 

Assinale a alternativa  INCORRETA. 
 

A) As  manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) precisam ser rápidas e 
eficazes, porque após 4 minutos da interrupção da circulação cerebral inicia-se  
o  processo  de lesão irreversível das células cerebrais. 

B) O prontuário deve trazer o registro tanto da hora da PCR como das manobras de 
reanimação, condutas terapêuticas e drogas administradas. A equipe de 
enfermagem deve solicitar a prescrição médica das drogas administradas por 
solicitação verbal, e anotar o estado geral do cliente após a PCR. 

C) Para a manobra de compressão torácica, o profissional deve esticar os braços e, 
com uma palma da mão cruzada ou entrelaçada sobre a outra, comprimir 
verticalmente o tórax do cliente acima do apêndice xifoide (deprimir o esterno de 
10cm). 

D) Para realização da RCP o paciente deve estar deitado em uma superfície rígida 
e em uma altura que permita ao socorrista manter os braços esticados durante a 
realização das compressões do tórax. 

 

QUESTÃO  47 

 
Analise as afirmativas sobre as formas de transmissão de microrganismos e 

classifique-as em (V) Verdadeira  ou em (F) Falsa.  

 
(    ) Transmissão por gotículas ocorre quando pequenas partículas contendo 

microrganismos eliminados durante a respiração, tosse ou espirro 
ressecam-se, podendo permanecer durante horas suspensas no ar. 

(    ) Transmissão por contato ocorre principalmente  através das mãos dos  
profissionais ou por contato com artigos e equipamentos contaminados. 
Exemplos: herpes simples, diarreia infecciosa. 

(    ) Transmissão por aerossóis ocorre através de gotículas produzidas pela 
fala, tosse, espirro e aspiração orotraqueal. As gotículas podem atingir até 1 
metro de distância e rapidamente se depositam no chão, não 
permanecendo suspensas no ar. 

(    ) Transmissão por exposição a sangue e outros líquidos corpóreos ocorre 
quando estes estão contaminados e entram em contato com mucosa ou 
pele não íntegra. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

A) F – V – V – F. 
B) V – V– F – V.  
C) F – F – V – F.  
D) F – V – F – V.  
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QUESTÃO  48 

 

Em relação ao procedimento de cateterismo vesical, assinale a alternativa  
INCORRETA. 

 
A) A higiene íntima, realizada antes do cateterismo vesical, reduz a colonização 

local, tornando o meio mais seguro para a introdução do cateter. 
B) A fixação adequada é aquela que evita a tração da sonda. Na mulher, a sonda é 

fixada na face externa da coxa; no homem, na região interna da coxa. 
C) Por ser um procedimento invasivo e a bexiga um local isento de microrganismos, 

todo o material a ser utilizado no cateterismo deve ser esterilizado e manuseado 
estritamente com técnica asséptica. 

D) Com relação ao coletor, deve ser mantido abaixo do nível da bexiga, para evitar 
o refluxo da urina e, consequentemente, infecção urinária ascendente. 

 

QUESTÃO  49 

 
Curativo é o tratamento utilizado para promover a cicatrização de ferida, 

proporcionando um meio adequado para este processo. Sua escolha dependerá do 
tipo e condições clínicas da ferida.  

Sobre as propriedades do curativo, assinale a alternativa  INCORRETA. 

 
A) Ser permeável às bactérias, permitindo a comunicação entre o meio ambiente e 

a ferida, facilitando assim a cicatrização. 
B) Remover o excesso de exsudação, objetivando evitar a maceração de tecidos 

circunvizinhos. 
C) Fornecer isolamento térmico, pois a manutenção da temperatura constante a 

37ºC estimula a atividade da divisão celular durante o processo de cicatrização. 
D) Estar isento de partículas e substâncias tóxicas contaminadoras de feridas, o 

que pode renovar ou prolongar a reação inflamatória, afetando a velocidade de 
cicatrização. 

 

QUESTÃO  50 

 
O registro das informações no prontuário do paciente é um importante 

instrumento de comunicação para a equipe de enfermagem. 
Em relação à afirmativa acima, assinale a alternativa  INCORRETA. 

 
A) As informações devem ser objetivas e precisas de modo a não darem margem a 

interpretações errôneas.  
B) Atentar para a utilização da sequência céfalo-caudal quando houver descrições 

dos aspectos físicos do paciente. 
C) É aconselhável deixar espaços entre um registro e outro, que permita adicionar 

informações complementares. 
D) Indicar o horário de cada anotação realizada e ler a anotação anterior antes de 

realizar novo registro. 
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