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Auxiliar de Enfermagem (EM03)
Dia: 25 de fevereiro de 2007 • Horário: das 14 às 18 h 

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

um caderno de prova;
um cartão-resposta que contém o seu  
nome, número de inscrição e espaço para  
assinatura.




Confira o número que você obteve 
no ato da inscrição com o que está 
indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Para cada questão são apresentadas 5 
(cinco) alternativas diferentes de respostas 
(a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado 
da questão.

 Não é permitido qualquer tipo de consulta 
durante a realização da prova.

A interpretação das questões é parte 
integrante da prova, não sendo permitidas 
perguntas aos fiscais. 

Não destaque folhas da prova.







Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devida-
mente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site http://ses.fepese.ufsc.br

a)
b)
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Conhecimentos Gerais (20 questões)

Língua Portuguesa (4 questões)

Neologismo

Beijo pouco, falo menos ainda. 
Mas invento palavras 
Que traduzem a ternura mais funda 
E mais cotidiana. 
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar. 
Intransitivo: 
Teadoro, Teodora.

Manuel Bandeira. In: Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro, Nova 
Aguilar, 1983.p.168.

1. Em relação ao texto, assinale as afirmativas corre-
tas:

O verbo adorar é sempre transitivo indireto.

A classe gramatical da palavra pouco é advérbio.

O neologismo teadorar, criado a partir de 
uma expressão popular, é formado por um 
pronome e um verbo.

Separando os elementos que formam a estru-
tura do verbo teadorar, temos: radical = teador; 
vocal temática = a; desinência = r.

A palavra neologismo é formada de neo + 
logismo e, a julgar pela origem, significa novo 
+ palavra.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas assina-
ladas.

( ) apenas a I.

( ) apenas a V.

( ) I, II, III e V.

( ) I, III, IV e V.

( X ) II, III, IV e V.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.

2.  Em relação aos termos destacados no trecho abai-
xo:

Beijo pouco, falo menos ainda 
Mas invento palavras... (Manuel Bandeira)

É correto afirmar-se que são respectivamente:

( ) verbo e preposição.

( ) advérbio e pronome.

( X ) verbo e conjunção coordenativa adversativa.

( ) advérbio e conjunção coordenativa explicativa.

( ) verbo e conjunção subordinativa integrante.

3. Leia a frase abaixo:

“(...) Mas invento palavras que  
traduzem a ternura mais funda (...)”,

Com relação à frase de Manuel Bandeira destacada 
acima, responda:

Em que tempo e modo está a forma verbal 
invento?

Qual é o gerúndio da forma verbal traduzem?

Qual é o modo verbal que indica uma ação 
duvidosa, incerta?

Assinale a alternativa que responde corretamente as 
questões apresentadas.

( ) I. pretérito perfeito do indicativo.  
II. traduzindo. III. imperativo.

( X ) I. presente do indicativo.  
II. traduzindo. III. subjuntivo.

( ) I. presente do subjuntivo.  
II. traduzir. III. subjuntivo.

( ) I. presente do indicativo.  
II. traduzido. III. subjuntivo.

( ) I. presente do indicativo.  
II. traduzindo. III. indicativo.

a.

b.

c.

d.

e.

I.

II.

III.

a.

b.

c.

d.

e.
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4. Em qual das alternativas ocorre erro de regência 
verbal?

( ) Prefiro cinema a teatro.

( ) Custa-me crer que ela ainda volte.

( ) Somos trinta nesta classe.

( X ) Eu lhe amo, eu lhe adoro.

( ) Assistimos a um filme interessante.

Aspectos Históricos e  
Geográficos de Santa Catarina (4 questões)

Utillize o texto abaixo para responder à questão 5

População orientada sobre dengue

Florianópolis- Quem passou pelo Largo da Alfândega, 
no centro de Florianópolis, na manhã de ontem, teve 
a oportunidade de observar de perto como é o mos-
quito Aedes aegipty, transmissor da dengue. Para mar-
car o Dia Nacional de Combate à Dengue, a Prefeitura 
da Capital realizou um trabalho de conscientização 
sobre a importância de eliminar os criadouros do inse-
to e assim evitar a transmissão da doença.

Além de material informativo, foram exibidos os equi-
pamentos utilizados na procura e combate ao mosqui-
to, e disponibilizados microscópios onde era possível 
analisar detalhadamente o animal, desde sua fase de 
larva até a idade adulta. Coordenador do Programa 
de Combate às Endemias da Secretaria de Saúde de 
Florianópolis [...] lembra que Santa Catarina nunca 
registrou casos de pessoas com dengue contraída 
aqui, ou seja, os casos registrados foram “importados”, 
de pessoas que viajaram e contraíram a doença em 
outros Estados.

A preocupação, agora, é principalmente com a proxi-
midade do verão, já que o clima quente e o aumento 
das chuvas, característicos do período, favorecem a 
proliferação dos criadouros do mosquito.

Fonte: Jornal A Notícia, 19.11.2006. Disponível em http://an.uol.
com.br/2006/nov/19/0ger.jsp. Acessado em 12/12/2006.

a.

b.

c.

d.

e.

5. Com base na análise do texto apresentado, assina-
le a alternativa correta.

( ) Embora, segundo o texto, até a data em 
que a notícia foi publicada, tivessem sido 
registrados pouquíssimos casos de dengue, 
contraídos em Santa Catarina, as autoridades 
se preocupavam, principalmente com a proxi-
midade do verão, com uma eventual prolife-
ração dos criadouros do mosquito transmissor 
da doença.

( ) Em Santa Catarina a dengue tornou-se uma 
verdadeira pandemia. Por essa razão, as auto-
ridades de saúde preocupavam-se em alertar 
a população para que não ocorresse um 
aumento dos casos de dengue contraída em 
nosso estado.

( X ) Embora, até a data em que a notícia foi pu-
blicada, não tivessem sido registrados casos 
de pessoas com dengue contraída em Santa 
Catarina, as autoridades se preocupavam, em 
virtude da proximidade do verão, com uma 
eventual proliferação dos criadouros do mos-
quito Aedes aegipty, transmissor da doença.

( ) Santa Catarina foi, no ano de 2005, o segun-
do estado em número de casos de dengue 
contraída em seu território. As autoridades 
catarinenses, por essa razão, estavam, como 
pode ser constatado pela notícia, muito preo-
cupadas com a proximidade do verão.

( ) Os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina 
foram, de janeiro a dezembro de 2006, o cam-
peão e vice-campeão nacionais em casos de 
dengue. Isso se deve, segundo as autoridades, 
à falta de conscientização da população sobre 
a importância de eliminar os criadouros do 
inseto causador da doença.

a.

b.

c.

d.

e.
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6. Analise as afirmações abaixo em relação à defesa 
do meio ambiente.

A FATMA é o órgão ambiental da esfera esta-
dual do Estado de Santa Catarina.

A FATMA busca garantir a preservação dos 
recursos naturais do nosso estado, entre ou-
tras maneiras, através da gestão de Unidades 
de Conservação Estaduais, onde a natureza 
original é preservada e pesquisada.

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, nas 
proximidades de Florianópolis, é um dos mais 
importantes do Estado.

A União atua, na defesa do meio ambiente 
no Estado de Santa Catarina, especialmente 
através do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Assinale a alternativa correta.

( ) Apenas a afirmação I é verdadeira.

( ) As afirmações I e III são as únicas verdadeiras.

( ) As afirmações I e IV são as únicas verdadeiras.

( ) As afirmações I, II e III são as únicas verdadeiras.

( X ) As afirmações I, II, III e IV são verdadeiras.

7. Leia o texto:

“Esta região, colonizada por açorianos no século XVIII, 
tem um relevo recortado, com baías, enseadas, man-
guezais, lagunas e mais de 500 praias. É, ainda, uma 
das mais importantes áreas de biodiversidade mari-
nha do Brasil”.

Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. Regiões. Disponível 
em http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/geografia/pagi-
nas/regioes.htm. Acessado em 14/12/2006.

O texto acima faz referência a qual das regiões do 
Estado de Santa Catarina?

( X ) Litoral.

( ) Vale do Itajaí.

( ) Nordeste.

( ) Oeste.

( ) Planalto Norte.

I.

II.

III.

IV.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

8. Em 22 de julho de 1839 a cidade de Laguna estava 
em poder dos farroupilhas que a denominaram “Cida-
de Juliana de Laguna” e nela instalaram um governo 
provisório sob a presidência de Davi Canabarro.

Assinale o episódio da História de Santa Catarina rela-
cionado ao fato acima descrito.

( ) A Guerra do Contestado.

( ) A criação da República do Piratini.

( X ) A criação da República Catarinense.

( ) A expedição de D. Pedro de Zeballos.

( ) A divisão do Brasil em dois governos republi-
canos, o do Rio de Janeiro e o de Laguna.

Informática (4 questões)

9. Os estilos de parágrafos do Microsoft Word são 
utilizados para:

Geração de índices analíticos.

Formatação da fonte, do espaçamento e do 
alinhamento de um parágrafo.

Formatação de marcadores, bordas e numera-
ção automática.

Definição do idioma a ser considerado na veri-
ficação ortográfica.

Estão corretos:

( ) Apenas os itens II e III.

( ) Apenas os itens I, II e III.

( ) Apenas os itens I, III e IV.

( ) Apenas os itens II, III e IV.

( X ) Os itens I, II, III e IV.

a.

b.

c.

d.

e.

I.

II.

III.

IV.

a.

b.

c.

d.

e.
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10. Suponha que você deseja gerar etiquetas para en-
viar uma correspondência a uma lista de destinatários 
cujos nomes e endereços estão armazenados em uma 
planilha do Microsoft Excel, mostrada abaixo.

Assinale a alternativa que descreve uma forma corre-
ta de gerar essas etiquetas.

( X ) Utilize o Assistente de Mala Direta do 
Microsoft Word para criar as etiquetas e sele-
cione como fonte de dados a planilha com a 
lista de destinatários.

( ) Crie as etiquetas através do menu 
Ferramentas  Envelopes e Etiquetas do 
Microsoft Word e selecione como fonte de 
dados a planilha com a lista de destinatários.

( ) Abra a planilha com a lista de destinatários no 
Microsoft Excel, abra o Assistente de Mala 
Direta e defina os dados da planilha que 
serão inseridos nas etiquetas.

( ) Abra a planilha com a lista de destinatá-
rios no Microsoft Excel, selecione o menu 
Ferramentas  Envelopes e Etiquetas e 
defina os dados da planilha que serão inseri-
dos nas etiquetas.

( ) Abra a planilha com a lista de destinatários no 
Microsoft Excel, selecione o menu Arquivo  
Configurar página e altere o tipo de papel 
para Etiquetas.

a.

b.

c.

d.

e.

11. Verifique quais das atividades abaixo podem ser 
executadas utilizando o Microsoft Outlook:

Acessar as mensagens recebidas por várias 
contas de correio eletrônico.

Verificar a ortografia de uma mensagem de 
correio eletrônico.

Convidar pessoas a participar de um compro-
misso marcado no seu calendário.

Agendar um compromisso de modo que este 
passe a se repetir periodicamente.

As atividades que podem ser executadas utilizando o 
Microsoft Outlook são:

( ) Apenas as descritas nos itens II e III.

( ) Apenas as descritas nos itens III e IV.

( ) Apenas as descritas nos itens I, II e III.

( ) Apenas as descritas nos itens I, III e IV.

( X ) As descritas nos itens I, II, III e IV.

12. Assinale a alternativa correta.

( ) O endereço de e-mail de um usuário identifica 
o provedor de acesso utilizado por este para 
conectar-se à Internet.

( ) Para que possa acessar a Internet, o usuário 
precisa possuir uma conta de e-mail, que será 
utilizada para identificá-lo na rede.

( ) A difusão de vírus de computador acontece 
exclusivamente através da Internet. Portanto, 
computadores desconectados da rede estão a 
salvo de infecções por vírus.

( X ) Para acessar a Internet com maior segurança, 
o usuário deve possuir em seu computador 
programas anti-vírus, anti-spam e firewall, 
além de manter os programas aplicativos e o 
sistema operacional atualizados.

( ) O endereço de um servidor Web determina a 
sua localização geográfica. Por exemplo, um 
servidor Web cujo endereço possui a termi-
nação ‘.br’ está obrigatoriamente situado no 
Brasil e adota o Português como língua oficial.

I.

II.

III.

IV.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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Legislação (4 questões)

13. De acordo com a Lei Complementar estadual 284, 
de 28 de fevereiro de 2005, não integram a Adminis-
tração Indireta do Estado:

( ) Autarquias.

( ) Empresas públicas.

( ) Sociedades de economia mista.

( X ) Gabinete do Governador do Estado e 
Secretarias de Estado.

( ) Fundações públicas de direito público e de 
direito privado.

14. Assinale a alternativa verdadeira, conforme a Lei 
Estadual 6.745, de 28 de dezembro de 1985 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Ca-
tarina):

( ) O exercício é o ato pelo qual o nomeado 
para um cargo público manifesta, pessoal e 
expressamente, a sua vontade de aceitar a 
nomeação e inicia o exercício das respectivas 
funções.

( X ) A admissão ao serviço estadual dependerá 
sempre de aprovação prévia em concurso 
público, exceto para o provimento de cargos 
em comissão.

( ) Ao funcionário que for convocado para o ser-
viço militar ou outros encargos da segurança 
nacional, não será concedida licença, inclusive 
quando oficial da reserva das Forças Armadas, 
para participação nos estágios previstos nos 
regulamentos militares.

( ) É assegurada ao funcionário estável licença 
sem remuneração para promoção de sua 
campanha eleitoral, desde o registro oficial 
de sua candidatura até o dia seguinte ao da 
respectiva eleição.

( ) A remuneração atribuída ao funcionário não 
será objeto de arresto, seqüestro ou penho-
ra, mesmo quando se tratar de prestação de 
alimentos, de reposição ou de indenização à 
Fazenda Pública.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

15. A Lei Complementar Estadual 323, de 2 de março 
de 2006, conceitua o Plano de Carreira e Vencimentos 
como um:

( X ) sistema estratégico de remuneração, estrutu-
rado na forma de carreira, cargo, competên-
cias, níveis e referências de vencimento, que 
possibilitam o crescimento profissional do 
servidor de forma transparente, fundamenta-
do na qualificação e desempenho profissional.

( ) quantitativo de cargo de provimento efetivo 
com as respectivas competências, definidos 
de acordo com as necessidades da Secretaria 
de Estado da Saúde.

( ) perspectiva de crescimento profissional, fun-
damentada no desempenho eficiente e eficaz 
e no exercício de atribuições de maior nível 
de complexidade e de formação.

( ) um conjunto de competências e responsabili-
dades, com denominação própria e remune-
ração paga pelo erário, integrante do Quadro 
de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde.

( ) um conjunto de atribuições e responsabili-
dades do cargo de provimento efetivo, com 
denominação própria, nível e referência espe-
cíficos, de acordo com a estrutura de carreira.

16. A jornada de trabalho dos servidores da Secreta-
ria de Estado da Saúde é de:

( ) 30 (trinta) horas semanais, devendo ser cum-
pridas em regime de 5 (cinco) horas diárias ou 
em escalas ou turnos ininterruptos.

( X ) 30 (trinta) horas semanais, devendo ser cum-
pridas em regime de 6 (seis) horas diárias ou 
em escalas ou turnos ininterruptos.

( ) 35 (trinta e cinco) horas semanais, devendo 
ser cumpridas em regime de 7 (sete) horas 
diárias ou em escalas ou turnos ininterruptos.

( ) 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser 
cumpridas em regime de 8 (oito) horas diárias 
ou em escalas ou turnos ininterruptos.

( ) 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser 
cumpridas em regime de 8 (oito) horas diárias, 
proibida a escala.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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17. Assinale a alternativa que não encontra amparo 
na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde:

( ) A saúde é um direito fundamental do ser hu-
mano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.

( ) O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui-
se em um conjunto de ações e serviços de 
saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das funda-
ções mantidas pelo Poder Público.

( ) Entende-se por vigilância sanitária um con-
junto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde.

( X ) Estão incluídas no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de 
ações de vigilância sanitária, com exceção da 
formulação e execução da política de sangue 
e seus derivados.

( ) As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados, 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal.

18. Assinale, de acordo com a Lei Federal 8.080/90, a 
alternativa verdadeira:

( X ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

( ) Aos proprietários, administradores e dirigen-
tes de entidades ou serviços contratados é 
permitido exercer cargo de chefia ou função 
de confiança no Sistema Único de Saúde.

( ) Não são consideradas fontes de recursos do 
SUS os recursos provenientes de alienações 
patrimoniais e rendimentos de capital.

( ) Os serviços de saúde dos hospitais universitá-
rios e de ensino não integram o Sistema Único 
de Saúde.

( ) As atividades de pesquisa e desenvolvimento 
científico e tecnológico em saúde efetuadas 
nas Universidades serão financiadas integral-
mente pelo SUS.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

19. Assinale a alternativa que não corresponde ao 
previsto na Constituição brasileira de 1988:

( ) As ações e serviços públicos de saúde inte-
gram uma rede regionalizada e hierarquizada.

( ) São diretrizes do SUS a descentralização, o 
atendimento integral e a participação da co-
munidade.

( X ) É permitida destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos.

( ) Ao sistema único de saúde compete participar 
da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

( ) Os gestores locais do sistema único de saúde 
poderão admitir agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate às endemias por 
meio de processo seletivo público.

20. A Emenda Constitucional 29, de 13 de setembro 
de 2000, definiu que até o exercício financeiro de 
2004 os recursos mínimos aplicados pelos Estados nas 
ações e serviços públicos de saúde seriam equivalente 

a      por cento do produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de 
que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a , e inciso 
II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 
respectivos Municípios.

Assinale o percentual a que se refere a Emenda:

( ) dez.

( X ) doze.

( ) quinze.

( ) vinte.

( ) vinte e cinco.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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Conhecimentos Específicos (40 questões)

21. O ambiente hospitalar oferece inúmeros riscos à 
saúde do trabalhador. A biossegurança envolve práti-
cas preventivas no trabalho com agentes patogênicos 
para o ser humano. Escolha a afirmativa correta.

( X ) O sangue é reconhecido como o mais impor-
tante veículo de transmissão do HIV.

( ) Acidentes com pérfuro-cortantes não repre-
sentam risco de contágio.

( ) O uso permanente de luvas de procedimento 
garante a total imunidade do trabalhador 
frente aos microorganismos existentes no 
ambiente hospitalar.

( ) Os riscos biológicos não são fontes de insalu-
bridade para o trabalhador em saúde.

( ) O vírus HIV só pode ser adquirido por contato 
com grande volume de sangue, como no caso 
de uma transfusão.

22. A respeito da circulação sangüínea, assinale a 
afirmativa correta:

( ) As artérias levam o sangue ao coração e as 
veias distribuem o sangue oxigenado do cora-
ção para todo o corpo.

( ) Tanto as veias como as artérias levam o san-
gue distribuído no corpo para o coração e aos 
pulmões num fluxo direto.

( X ) As veias levam o sangue dos tecidos ao cora-
ção e as artérias distribuem o sangue oxigena-
do para os tecidos.

( ) As veias transportam o sangue arterial ao 
coração e as artérias distribuem o sangue 
venoso do coração para o corpo.

( ) As veias e as artérias são micro vasos e, por-
tanto, não transportam o sangue.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

23. O Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem leva em consideração, prioritariamente, a ne-
cessidade e o direito de Assistência de Enfermagem à 
população, os interesses do profissional e de sua orga-
nização. Está centrado na clientela e pressupõe que os 
agentes de Trabalho da Enfermagem estejam aliados 
aos usuários na luta por uma assistência de qualidade, 
sem riscos e acessível a toda a população. Assinale a 
alternativa correta, de acordo com o seu teor.

( ) O Trabalhador de Enfermagem pode negar 
assistência ao cliente quando não houver con-
dições ideais de trabalho, inclusive em casos 
de urgência ou emergência.

( ) O Trabalhador de Enfermagem deve ministrar 
as medicações prescritas, mesmo que perce-
ba a existência de risco para o cliente.

( ) O Trabalhador de Enfermagem pode cooperar 
na prática da eutanásia, em situações de mor-
te iminente.

( ) É vedado ao Trabalhador de Enfermagem parti-
cipar de movimentos reivindicatórios por me-
lhores condições de trabalho e remuneração.

( X ) É direito do Trabalhador de Enfermagem recu-
sar-se a executar atividades que não sejam da 
sua competência legal.

24. Escolha a alternativa correta. Quanto à composi-
ção da estrutura óssea humana, pode-se afirmar que:

( ) a tíbia e a ulna são partes da perna.

( X ) o rádio e a ulna são ossos do antebraço.

( ) o esterno e a tíbia fazem parte da perna.

( ) o rádio e o esterno compõem o antebraço.

( ) o tronco é composto, entre outros, pelo ester-
no e tíbia.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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25. A higiene envolve práticas e princípios para pro-
teger o corpo, conservar a saúde e o funcionamento 
normal do organismo. Em relação à higiene corporal, 
é correto afirmar que:

( ) A limpeza corporal não possibilita manter a 
pele limpa e em condições de atender as suas 
várias e importantes funções, exceto se inge-
rirmos grande quantidade de água.

( ) A higiene corporal está relacionada à limpeza 
da pele com produtos anti-sépticos e deter-
gentes que clareiam a pele.

( ) A higiene corporal deve ser feita duas a três ve-
zes por semana, mediante banhos de imersão.

( ) A higiene corporal deve ser feita sempre que 
necessário; porém, recomenda-se realizar a 
lavagem das mãos e dos pés cinco vezes por dia.

( X ) A higiene corporal está relacionada a cuida-
dos com a pele, mãos, nariz, ouvidos, olhos, 
boca, cabelos e pés, ou seja, com todas a par-
tes do corpo.

26. Para a realização de um exame Parcial de Urina 
alguns cuidados são importantes. Dentre elas, consi-
dere as seguintes afirmativas:

O primeiro jato urinário deve ser desprezado 
na coleta de material para o exame simples 
de urina (Parcial de Urina).

A urina colhida nunca deve ser a primeira do dia.

A urina mantida em temperatura ambiente 
permite a proliferação de bactérias e putrefa-
ção com emissão de odores desagradáveis.

É preciso ficar no mínimo 12 horas sem urinar 
para que haja a formação de um volume de 
urina suficiente para a realização de qualquer 
exame de urina.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas:

( ) Somente as afirmativas I e II.

( X ) Somente as afirmativas I e III.

( ) Somente as afirmativas I e IV.

( ) Somente as afirmativas III e IV.

( ) Somente as afirmativas II, III e IV.

a.

b.

c.

d.

e.

I.

II.

III.

IV.

a.

b.

c.

d.

e.

27. A coleta de materiais para exames laboratoriais 
deve ser feita observando a rotina recomendada pe-
los laboratórios de análises clínicas e rotina da unida-
de de saúde onde você trabalha. Assinale a alternativa 
correta.

( ) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmen-
te feita conforme a técnica recomendada, 
colocando o material coletado em recipientes 
específicos, devidamente identificados e man-
tidos em conservação no freezer, atentando-
se para o tempo devido, a fim de manter seu 
estado natural.

( ) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmen-
te feita com a antecedência de 24 horas; deve-
se colocar o material coletado em recipientes 
específicos, devidamente identificados e man-
tidos em conservação conforme a rotina do 
serviço, atentando-se para o tempo devido, a 
fim de manter seu estado natural.

( ) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmen-
te feita colocando os materiais coletados 
todos num mesmo recipiente rotulado com o 
nome do paciente, especificação do material 
e quantidade. Os materiais deverão ser ainda 
mantidos em conservação conforme a rotina 
do serviço, atentando-se para o tempo devi-
do, a fim de manter seu estado natural.

( X ) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmen-
te feita conforme a técnica recomendada, 
colocando o material coletado em recipientes 
específicos, devidamente identificados e man-
tidos em conservação conforme a rotina do 
serviço, atentando-se para o tempo devido, a 
fim de manter seu estado natural.

( ) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmen-
te feita conforme a técnica recomendada, ou 
seja, colocando o material coletado em reci-
pientes específicos, devidamente identifica-
dos e mantidos em conservação na geladeira 
da copa por 12 horas. Esse material deverá 
depois ser enviado para o laboratório de aná-
lises clínicas.

a.

b.

c.

d.

e.
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28. O hemograma é um exame que analisa as varia-
ções quantitativas e morfológicas dos elementos fi-
gurados do sangue. Como todo exame, complementa 
dados clínicos para auxiliar o médico na formulação 
de uma hipótese diagnóstica. Considere as seguintes 
afirmativas:

O sangue é um tecido líquido que veicula os 
elementos indispensáveis à vida.

A amostra de sangue é obtida por punção ve-
nosa ou arterial, em anticoagulante específico.

As células sanguíneas formam-se principal-
mente no fígado e no timo.

O sangue humano é composto pelo plasma 
em 15%, sendo 2% de leucócitos e plaquetas e 
os 83% restantes correspondem aos eritrócitos.

O sangue possui várias funções como o trans-
porte de hormônios e enzimas, a manutenção 
da temperatura do corpo, a remoção dos resí-
duos tóxicos, o transporte de oxigênio, subs-
tâncias nutrientes e a defesa do organismo.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas:

( ) Somente as afirmativas I, II e IV.

( X ) Somente as afirmativas I, II e V.

( ) Somente as afirmativas II, III e IV.

( ) Somente as afirmativas II, III e V.

( ) Somente as afirmativas I, II e III.

29. Para que os medicamentos sejam administrados, 
é necessário que se conheçam seus principais efeitos 
colaterais e/ou adversos. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta.

( ) Os medicamentos sedativos causam agitação.

( ) Os medicamentos analgésicos causam febre 
prolongada.

( ) Os medicamentos antieméticos provocam 
vômito intenso.

( ) Os medicamentos hipoglicemiantes aumen-
tam a glicemia.

( X ) Alguns medicamentos anti-hipertensivos 
podem causar tosse.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

30. O exame de fezes de rotina envolve análises mi-
croscópicas, macroscópicas e bioquímicas. Em relação 
a esse contexto, afirma-se que:

A pesquisa de sangue oculto é uma das princi-
pais finalidades do exame de fezes.

Nos exames de pesquisa de sangue oculto e 
parasitológico, para facilitar a coleta do mate-
rial pode-se fazer lavagem intestinal ou usar 
laxantes ou supositórios.

Para a pesquisa de sangue oculto é preciso que 
o paciente esteja em dieta, sem ingestão de 
carnes e derivados e de alimentos coloridos.

A pesquisa de ovos e parasitas, o estudo das 
funções digestivas e a dosagem de gordura 
fecal são algumas das principais finalidades 
de exames de fezes.

Para a coleta do material em quaisquer exa-
mes de fezes realizados, recomenda-se dar 
banho no paciente antes e após a realização 
dos mesmos.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas:

( ) Somente as afirmativas II e V.

( X ) Somente as afirmativas I, III e IV.

( ) Somente as afirmativas I, IV e V.

( ) Somente as afirmativas II, III e IV.

( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.
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31. A esterilização é o processo utilizado em mate-
riais e ambientes, por meios físicos e químicos, com 
o objetivo de destruir os microorganismos presentes, 
em todas as suas formas (saprófitas, patogênicas, ve-
getativas, esporuladas e vírus). Em relação ao assunto, 
assinale a alternativa correta.

( ) O material estéril deve ser acondicionado em 
locais de uso comum sem necessariamente 
serem protegidos de contaminação.

( ) Os objetos esterilizados que tocam em outros 
não esterilizados não são considerados conta-
minados.

( ) Um campo esterilizado é considerado uma 
área não isenta de todos os microorganismos.

( X ) A limpeza rigorosa de todos os materiais em 
soluções desencrostantes e enxaguada ade-
quadamente é indispensável antes de subme-
tê-los ao processo de esterilização.

( ) A limpeza prévia dos materiais para esterili-
zação é feita com água e sabão, eliminando 
apenas as sujidades superficiais e deixando as 
mais profundas.

32. A desinfecção é a técnica que visa à destruição 
dos microorganismos patogênicos na sua forma ve-
getativa e à inativação dos vírus através da aplicação 
direta de agentes químicos ditos desinfetantes. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta.

( X ) Devem ser observados a concentração e o tem-
po de exposição recomendado no uso de cada 
desinfetante para obter o efeito adequado.

( ) O desinfetante deve entrar em contato com 
toda a superfície do material a ser desinfetado, 
mesmo quando não esteja limpo de matérias 
orgânicas.

( ) Os desinfetantes podem ser usados em qual-
quer tipo de materiais, tanto os críticos como os 
semi-críticos e equipamentos de grande porte.

( ) Um bom desinfetante sempre tem odor desa-
gradável e é nocivo à saúde de quem o mani-
pula todos os dias.

( ) A ação do desinfetante não depende do seu 
poder umectante e de penetração no contato 
com a superfície do material a ser desinfectado.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

33. M.A.C., 54 anos, viúva, está internada e mantida 
em fluidoterapia. Ao prestar os cuidados como banho, 
alimentação, dentre outros, é importante manter o 
sistema de infusão funcionando adequadamente. São 
alguns dos principais cuidados:

( ) Manter o local da infusão seco, a agulha e o 
equipo conectados, o frasco do soro elevado e 
o equipo pinçado, impedindo a infusão do soro.

( ) Manter o paciente imobilizado e em decúbito 
dorsal, o frasco do soro elevado e em goteja-
mento conforme o prescrito (número de go-
tas/min. conforme consta no rótulo do soro).

( X ) Manter o local da infusão seco, a agulha e o 
equipo conectados, o frasco do soro elevado 
e em suporte apropriado e o gotejamento 
conforme o prescrito (número de gotas/min. 
conforme consta no rótulo do soro).

( ) Manter o local da infusão seco, a agulha e o 
equipo conectados, o frasco do soro sobre a 
mesa de cabeceira ou sobre uma cadeira e o 
gotejamento conforme o prescrito (número de 
gotas/min. conforme consta no rótulo do soro).

( ) Desconectar a agulha da veia para dar banho 
no paciente e reinstalá-lo duas horas após o 
banho.

34. A temperatura corporal é medida em graus Cel-
sius (ºC). Assinale a alternativa correta.

( X ) A temperatura corporal pode ser verificada 
por via axilar, inguinal, oral, vaginal e retal.

( ) A temperatura do paciente, quando abaixo do 
normal, indica hipertermia ou febre.

( ) O paciente com hipertermia necessita ser 
mantido aquecido com muitos cobertores e 
hidratado com líquidos.

( ) A temperatura corporal não sofre influências 
externas provenientes do clima, vestuário, 
alimentação, atividade física, dentre outras.

( ) O termômetro deve ser lavado com água e 
sabão e mantido com a coluna de mercúrio 
acima de 35ºC, antes de ser colocado no pa-
ciente.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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35. Os medicamentos devem ser administrados 
observando sempre o estado geral do paciente, suas 
queixas e sinais e sintomas. Faça a correspondência 
entre os medicamentos e os cuidados necessários, ao 
administrá-las.

insulina.
digitálico.
antitérmico.
analgésico.
laxante.

( ) o funcionamento intestinal.

( ) o estado de consciência.

( ) a temperatura corporal.

( ) os batimentos cardíacos.

( ) as queixas de dor.

Escolha a seqüência correta de cima para baixo.

( ) I, III, IV, II e V.

( ) III, II, IV, V e I.

( ) IV, V, II, I e III.

( X ) V, I, III, II e IV.

( ) V, I, III, IV e II.

36. A verificação do pulso e da respiração deve ser 
realizada com o auxílio de um relógio com ponteiros 
de segundos. Assinale a alternativa correta.

( ) A freqüência dos movimentos respiratórios 
considerados normais denomina-se dispnéia 
e, quando acelerados, taquipnéia.

( ) A freqüência dos batimentos cardíacos quan-
do acima do normal é chamada bradicardia e 
quando abaixo do normal, taquicardia.

( X ) O pulso e a respiração podem ser avaliados 
quanto à freqüência, ao ritmo e à amplitude.

( ) A verificação do pulso concomitantemente 
com a verificação dos movimentos respirató-
rios é uma prática que evita que a interferên-
cia emocional altere principalmente a freqü-
ência respiratória em pacientes em coma.

( ) A respiração é designada em movimentos ou 
incursões respiratórios(as) por minuto (mrm 
ou icm) e o pulso por batimentos cardíacos 
por minuto (bpm ou bcpm). O normal para 
um adulto é de 12 mrm e 40 bpm, respectiva-
mente.

I.
II.
III.
IV.
V.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

37. Os sinais vitais – Temperatura (T), Pulso (P), Respira-
ção (R) e Pressão arterial (PA) – indicam as condições de 
saúde de uma pessoa. É importante saber os padrões 
normais e as variações fisiológicas para identificar se o 
cliente está correndo risco de saúde. É importante, tam-
bém, a maneira correta de aferição dos mesmos. Outros 
aspectos devem ser observados, como:

A verificação dos sinais vitais deve ser feita 
com materiais adequados, em bom estado de 
conservação e ter manutenção periódica.

É dispensável o lavar as mãos antes e após o 
contato com cada cliente, ao verificar os seus 
sinais vitais.

Controlar rigorosamente os fatores ambien-
tais a fim de evitar variações na normalidade 
dos sinais vitais.

Os dados verificados devem ser devidamente 
registrados pelo próprio paciente e, na ocor-
rência de anormalidades, deve-se comunicar 
o fato ao profissional responsável para as 
devidas providências.

A indicação e freqüência das aferições variam 
segundo o quadro clínico do paciente e roti-
nas do serviço.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas:

( ) Somente as afirmativas I e IV.

( X ) Somente as afirmativas I e V.

( ) Somente as alternativas II e IV.

( ) Somente as afirmativas II e V.

( ) Somente as afirmativas III e V.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.
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38. O controle de peso é importante para poder 
avaliar a evolução do estado geral do paciente. Por 
exemplo, para um paciente com edema generalizado, 
o peso será um dos parâmetros de avaliação. Dentre os 
cuidados que devem ser observados na realização do 
controle de peso, na admissão ou durante a internação 
do paciente, é correto assinalar:

( ) O controle de peso, durante a internação, 
deve ser feito preferencialmente depois de 
alimentado, alternando os horários, com o 
paciente de chinelos, sempre com a mesma 
quantidade de roupa; deve posicioná-lo no 
centro da balança; registrar os dados em seu 
prontuário; informar os dados ao paciente se 
o mesmo os solicitar.

( ) O controle de peso, durante a internação, 
deve ser feito preferencialmente em jejum ou 
então às 18 horas de cada dia, com o paciente 
descalço, sempre com a mesma quantidade 
de roupa; deve posicioná-lo na borda da ba-
lança; registrar os dados em seu prontuário; 
jamais informar os dados ao paciente.

( ) O controle de peso, durante a internação, 
deve ser feito preferencialmente depois de 
alimentado, alternando ciclos de 12 horas 
(por exemplo, pesar à meia-noite e depois 
ao meio-dia), com o paciente de descalço e 
sem roupas; deve posicioná-lo no centro da 
balança; o peso anterior não é relevante e 
pode ser ignorado; registrar os dados em seu 
prontuário; informar os dados ao paciente se 
o mesmo os solicitar.

( X ) O controle de peso, durante a internação, 
deve ser feito preferencialmente em jejum ou 
sempre no mesmo horário, com o paciente 
descalço, sempre com a mesma quantidade 
de roupa; deve posicioná-lo no centro da 
balança; registrar os dados no prontuário; 
informar os dados ao paciente se o mesmo os 
solicitar.

( ) O controle de peso, durante a internação, 
deve ser feito preferencialmente em jejum, 
com o paciente de pantufas, com o mínimo 
de roupa; deve posicioná-lo na borda anterior 
da plataforma da balança; fazer a média do 
peso anterior dos últimos 30 dias; registrar os 
dados em seu mapa; nunca informar os dados 
ao paciente, mesmo se ele os solicitar.

a.

b.

c.

d.

e.

39. A restrição mecânica é aquela realizada com o 
auxílio de meios mecânicos, como talas, ataduras, es-
paradrapo, grades e outras, e deve ser instalada aten-
dendo alguns princípios básicos. São importantes os 
seguintes cuidados, no sentido de garantir o conforto 
e a segurança do paciente:

( ) alterar, com freqüência, a posição anatômica 
dos membros e proteger o local da restrição 
com gelo; avaliar o local da restrição, obser-
vando apenas a temperatura.

( ) conservar a posição anatômica dos membros e 
proteger o local da restrição com algodão, teci-
do, gaze; não refazer a restrição (não mexer).

( ) alterar, com freqüência, a posição anatômica 
dos membros e proteger o local da restrição 
com gelo; avaliar, com freqüência, o local da 
restrição, observando dor, coloração (cianose), 
temperatura, edema ou presença de lesões; 
não refazer a restrição (não mexer).

( ) conservar a posição anatômica dos membros e 
proteger o local da restrição com algodão, te-
cido ou gaze; avaliar, esporadicamente, o local 
da restrição, observando somente a tempera-
tura e edema; não refazer a restrição e evitar 
qualquer massagem ou lubrificação do local.

( X ) conservar a posição anatômica dos membros 
e proteger o local da restrição com algodão 
ou gaze; avaliar, com freqüência, o local da 
restrição, observando dor, coloração (cianose), 
temperatura ou a presença de lesões.

40. Assinale a alternativa correta. A bandagem é 
entendida como a manobra de aplicação de uma ata-
dura sobre uma parte do corpo, dando voltas com a 
mesma até cobri-lo. Essa técnica tem como principais 
objetivos:

( ) compressão, incisão, correção e proteção.

( ) correção, suspensão, contenção e fixação.

( X ) contenção, compressão, correção e proteção.

( ) proteção, contenção, compressão e identifica-
ção.

( ) contenção, compressão, correção e umidifica-
ção.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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41. Assinale a alternativa correta. O Auxiliar de En-
fermagem, ao realizar um banho no leito ao Senhor 
J.H.E., 64 anos de idade, um paciente internado em 
um quarto ocupado com quatro pacientes acamados, 
deve ter alguns cuidados como:

( X ) Antes de iniciar o banho, prover de ambiente 
privativo com o uso de biombos ou cortinas 
apropriadas abertas em volta do leito do pa-
ciente.

( ) Levar os demais pacientes para fora do quarto 
e mantê-los fora enquanto estiver dando o 
banho no Senhor J.H.E.

( ) Realizar o banho no leito ao Senhor J.H.E. 
junto com os demais pacientes, pois todos 
são homens e estão na mesma condição de 
dependentes da higiene corporal.

( ) Depois de iniciado o banho e quando chegar 
nas partes mais íntimas, buscar um biombo 
e colocá-lo nos pés da cama para que outras 
pessoas que entrarem no quarto não vejam 
os órgãos genitais do Senhor J.H.E.

( ) Antes de iniciar o banho, prover de ambiente 
privativo escurecendo bem todo o quarto e 
acendendo uma lâmpada de cabeceira para 
iluminar o corpo do Senhor J.H.E, permitindo 
assim a visualização do mesmo.

42. A hemorragia se caracteriza pela perda de sangue 
corporal em quantidade e condições variadas. Assina-
le a alternativa correta.

( ) Tanto na hemorragia interna como na externa 
o sangramento é invisível e não pode ser con-
trolado.

( ) Na hemorragia externa, o sangramento é 
invisível e se exterioriza através da pele lesada, 
geralmente com ruptura de tecidos e vasos.

( ) Na hemorragia interna, o sangramento ocorre 
no interior de um órgão ou cavidade e pode 
exteriorizar-se através da pele.

( ) Na hemorragia externa, o sangramento se 
exterioriza através dos orifícios naturais como 
boca, ouvido, nariz, reto, vagina e ureter.

( X ) Na hemorragia interna, o sangramento ocorre 
no interior de um órgão ou cavidade e pode 
exteriorizar-se através dos orifícios naturais 
como boca, ouvido, nariz, reto, vagina e ureter.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

43. A manutenção da saúde bucal depende princi-
palmente da eliminação de placa bacteriana que se 
acumula sobre dentes e próteses. A limpeza dessas 
superfícies é o mais importante objetivo no momento 
da higienização. Assinale a descrição correta, referen-
te aos seguintes procedimentos de manutenção.

( ) O cuidado bucal deve ser iniciado somente 
com o surgimento da segunda dentição.

( ) A ingestão de água após as refeições subs-
titui completamente a escovação e é aceita 
atualmente como tão ou mais eficiente que a 
segunda.

( ) A escova manual deve possuir cabeça peque-
na e cerdas duras para ser eficiente na limpe-
za. A umidificação das cerdas em água fria faz 
com que fiquem mais duras.

( X ) A escovação dos dentes remove mecanica-
mente a placa bacteriana depositada sobre 
eles. Deve-se proceder à escovação de todas as 
superfícies dos dentes alcançadas pela escova.

( ) A limpeza dos dentes com a escova dental 
não permite alcançar as regiões localizadas 
entre os dentes. Para que seja completa a 
higienização, deve-se limpar também estas 
superfícies, preferencialmente usando palitos 
de madeira ao invés de fio dental.

44. A administração de medicamentos requer muita 
atenção por parte do profissional da saúde, que ne-
cessita se assegurar de cinco certezas. Assinale a alter-
nativa que indica corretamente essas cinco certezas.

( ) O preparo certo, a via de administração certa, 
o horário certo, o material certo e a dose certa.

( ) O cliente certo, o medicamento certo, o rótulo 
certo, a via de administração certa e a dose 
certa.

( X ) O cliente certo, o medicamento certo, a dose 
certa, a via de administração certa, e o horário 
certo.

( ) A prescrição certa, a concentração certa, a via 
de administração certa, a dose certa e turno 
certo.

( ) O medicamento certo, a quantidade certa, o 
horário certo, a dose certa e a via de adminis-
tração certa.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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45. Alguns procedimentos são importantes na admi-
nistração de medicamentos por via oral a um paciente 
acamado, tais como:

Administrar medicamentos somente median-
te prescrição médica ou de profissionais devi-
damente habilitados.

Preparar a medicação em local adequado e 
com conhecimento das cinco certezas.

Lavar as mãos e evitar o contato dos dedos 
diretamente sobre o medicamento.

Certificar-se de que o paciente esteja com 
dieta zero ou n.p.o. (nada por via oral) para 
favorecer a absorção do medicamento.

Ajudar o paciente a ficar numa posição con-
fortável e oferecer água para facilitar a deglu-
tição do medicamento.

Caso o paciente não queira tomar o medica-
mento no horário determinado, deixe o mes-
mo sobre a mesa de cabeceira desse paciente, 
para que outra pessoa o ministre ou para que 
ele mesmo o tome quando tiver vontade.

Certificar-se de que o paciente ingeriu o me-
dicamento antes de fazer a anotação no pron-
tuário do mesmo.

Observar cuidados específicos na adminis-
tração de determinadas drogas, segundo o 
estado do paciente, como por exemplo, anti-
hipertensivos e a pressão arterial do paciente, 
antitérmicos e a temperatura do paciente, di-
gitálicos e a freqüência cardíaca, entre outros.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas corretas.

( X ) Somente as afirmativas I, II, III, V, VII e VIII.

( ) Somente as afirmativas I, III, IV, V, VII e VIII.

( ) Somente as afirmativas II, III, IV, V, VI e VII.

( ) Somente as alternativas II, III, IV, VI, VII, VIII.

( ) Somente as afirmativas III, IV, V, VI, VII e VII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

a.

b.

c.

d.

e.

46. Enumere a segunda coluna de acordo com a pri-
meira. As equivalências das medidas mais utilizadas 
para administrar medicamentos na forma líquida são:

uma colher de sopa.
uma colher de sobremesa.
uma colher de chá.
uma colher de café.
um mililitro (ml).

( ) 10 mililitros (ml).

( ) 5 mililitros (ml).

( ) 15 mililitros (ml).

( ) 20 gotas.

( ) 3 mililitros (ml).

Escolha a seqüência correta, de cima para baixo.

( ) I, III, IV, II e V.

( X ) II, III, I, V e IV.

( ) III, I, IV, V e II.

( ) IV, V, III, II e I.

( ) V, II, I, IV e III.

47. As queimaduras são lesões teciduais resultantes 
da ação do calor direto ou indireto sobre o corpo 
humano. Podem ser classificadas segundo a profundi-
dade ou grau de destruição celular, em primeiro grau, 
segundo grau superficial ou profunda, e de terceiro 
grau. Escolha a alternativa correta.

( ) As queimaduras de terceiro grau atingem a 
derme parcial e a epiderme.

( ) As queimaduras de segundo grau superficial 
destroem todas as camadas da pele, podendo 
atingir tecido subcutâneo, músculos e ossos.

( ) As queimaduras de segundo grau, profundas, 
atingem somente a epiderme ou camada 
superficial da pele.

( X ) As queimaduras de primeiro grau atingem 
somente a camada superficial da pele chama-
da epiderme.

( ) As queimaduras de primeiro grau são as con-
sideradas mais graves, seguidas das mode-
radas ou de segundo grau e das leves ou de 
terceiro grau.

I.
II.
III.
IV.
V.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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48. O ferimento é uma quebra de integridade dos te-
cidos internos ou externos do corpo. Sobre o mesmo, 
é correto afirmar que:

Os ferimentos podem ser abertos (quebras da 
pele ou da mucosa) e fechados (ocorrem com 
tecidos debaixo da pele).

Entre os procedimentos indicados para tratar 
de um ferimento estão: limpar o ferimento 
com água limpa e proteger o ferimento com 
gaze esterilizada ou pano limpo.

Pode-se estancar eventuais sangramentos, 
utilizando-se, para tanto, o açúcar ou o pó de 
café, entre outros.

Em caso de sangramento no nariz, não se 
deve procurar estancá-lo para que a higieni-
zação natural seja possível.

Em caso de ferimento nos olhos, não se deve 
esfregá-los.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas corretas.

( ) Somente as afirmativas I, II e III.

( ) Somente as afirmativas I, II e IV.

( X ) Somente as afirmativas I, II e V.

( ) Somente as afirmativas II, III e V.

( ) Somente as afirmativas II, IV e V.

49. Assinale a alternativa correta.

Em parada cárdio-respiratória em uma pessoa adulta, 
segundo as novas diretrizes de Ressucitação Cárdio-
Pulmonar, a relação preconizada entre massagem 
cardíaca por ventilações é de:

( ) 2 massagens cardíacas/10 ventilações.

( ) 2 massagens cardíacas/30 ventilações.

( ) 5 massagens cardíacas/5 ventilações.

( X ) 30 massagens cardíacas/2 ventilações.

( ) 30 massagens cardíacas/20 ventilações.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

50. Choque elétrico é uma descarga de corrente elé-
trica que passa pelo corpo da pessoa e as conseqüên-
cias podem ser mais ou menos graves, dependendo 
da intensidade de corrente, resistência e voltagem 
e do trajeto percorrido, no corpo, pela corrente. São 
possíveis conseqüências: as queimaduras locais, de 
limites bem definidos ou de grande extensão, geral-
mente atingindo os tecidos mais profundos e para-
lisação da respiração por contrações dos músculos 
respiratórios. Em relação aos riscos e procedimentos 
de socorro, é correto afirmar que:

( ) deve-se inicialmente reanimar a vítima em 
caso de parada respiratória ou cárdio-respira-
tória e depois desligar a corrente elétrica na 
chave geral de força.

( ) acidente com eletricidade não oferece perigo 
de vida para o socorrista, desde que ele se li-
mite a tocar o corpo do eletrocutado, mesmo 
estando este conectado à fonte de energia.

( ) o socorrista pode agir cautelosamente, pois 
um maior ou menor o tempo de exposição de 
uma pessoa à eletricidade não faz diferença.

( ) em caso de choque elétrico, se o caso for re-
versível, é suficiente desligar a corrente elétri-
ca na chave geral de força para que o paciente 
volte a si.

( X ) a primeira providência a ser tomada deve ser 
desligar a corrente elétrica na chave geral de 
força e/ou separar a vítima da fonte de ener-
gia, utilizando-se de instrumentos ou mate-
riais não condutores de corrente elétrica.

51. A alimentação administrada por sonda envolve a 
deposição de uma substância diretamente no estôma-
go, duodeno ou jejuno. Um dos erros na execução da 
técnica de alimentação por sonda nasogástrica é:

( ) Elevar a cabeceira da cama em semi-Fowler 
ou Fowler alta.

( ) Administrar a dieta pela sonda, certificando-
se de que o dispositivo não migrou desde a 
última alimentação.

( X ) Deixar o cliente em posição confortável, abai-
xando a cabeceira após a infusão da solução 
pela sonda.

( ) Administrar a alimentação lentamente, de 200 
a 300 ml, ao longo de 15 a 30 minutos.

( ) Irrigar a tubulação com cerca de 50ml de água 
ou soro, após administrar o volume prescrito.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.
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52. Em relação à picada de animais peçonhentos, 
fazem-se as seguintes afirmações:

Alguns animais, quando picam, inoculam a 
sua peçonha, produzindo sintomas que va-
riam com a espécie, quantidade de veneno 
injetado, condições de nutrição, idade, peso e 
altura da vítima.

Entre os animais peçonhentos de importância 
em saúde pública estão as serpentes do gru-
po das jararacas, a coral verdadeira, a aranha 
marrom e os escorpiões preto e amarelo.

No caso de socorro à vítima de picada, o tra-
tamento deve ser feito o mais rápido possível, 
sendo recomendado buscar contato com um 
Centro de Informações Toxicológicas.

São práticas indicadas cortar ou perfurar o lo-
cal (ou próximo) da picada, colocar folhas ou 
pó de café ou qualquer substância que possa 
neutralizar o veneno.

É irrelevante identificar a cobra que picou, 
pois o soro a ser aplicado é o mesmo para 
qualquer cobra.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas corretas.

( X ) Somente as afirmativas I, II e III.

( ) Somente as afirmativas I, II e V.

( ) Somente as afirmativas I, IV e V.

( ) Somente as afirmativas II, III e IV.

( ) Somente as afirmativas III, IV e V.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.

53. Fraturas são causadas por ações externas, movi-
mentos bruscos ou anormais ou doenças nos ossos. A 
esse respeito, fazem-se as seguintes afirmações:

As fraturas podem ser fechadas ou expostas.

São alguns indícios de fratura: a dor local, a in-
capacidade de movimentação e a deformação.

Em caso de suspeita de fratura de coluna, 
procurar manter a pessoa de pé, em posição 
ereta.

A fratura exposta é aquela em que o osso e o 
ponto da fratura podem ser claramente iden-
tificados sem que a pele esteja rompida.

Em caso de fratura fechada, o membro deve ser 
colocado em posição confortável e natural, de-
vendo-se imobilizá-lo acima e abaixo da fratura.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas corretas.

( ) Somente as afirmativas III e IV.

( ) Somente as afirmativas I, II e IV.

( X ) Somente as afirmativas I, II e V.

( ) Somente as afirmativas I, III e IV.

( ) Somente as afirmativas II, III e V.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.
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54. Chama-se luxação ao fato de ossos articulados se 
desarticularem. Popularmente diz-se que eles “saíram 
do lugar”. Quanto à luxação, afirma-se que:

Há dor intensa e geralmente deforma a parte 
do corpo atingida.

Uma luxação não precisa de atendimento 
imediato já que não é uma fratura e a dor não 
é incômoda.

Próximo das articulações passam nervos, que 
geralmente são comprimidos ou distendidos 
pelo osso deslocado.

Uma das principais causas das luxações é o 
trauma.

A articulação volta à sua posição natural es-
pontaneamente, não se devendo (e nem mes-
mo o médico) tentar “colocá-la no lugar”.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas corretas.

( ) Somente as afirmativas I, II e V.

( X ) Somente as afirmativas I, III e IV.

( ) Somente as afirmativas II, III e V.

( ) Somente as afirmativas III, IV e V.

( ) Somente as afirmativas I, II e III.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.

55. Com base nos conhecimentos sobre desmaios, 
perda de consciência e convulsões é correto afirmar:

( ) Os sinais e sintomas que precedem o desmaio 
são: agitação psicomotora, desconforto epigás-
trico, dificuldade respiratória e sudorese fria.

( ) Em função da impossibilidade de diferenciar o 
desmaio da histeria, uma vez que os sintomas 
são os mesmos, as manobras de socorro de-
vem ser similares.

( ) Convulsões são caracterizadas por contrações 
musculares descontroladas que podem durar 
até 10 minutos, devendo-se procurar desper-
tar o paciente jogando água fria sobre sua 
cabeça.

( ) O cuidado fundamental que deve ser tomado 
na ocorrência de convulsão é proteger o pa-
ciente de danos adicionais, devendo-se imo-
bilizá-lo energicamente durante as contrações 
para limitar ao máximo os seus movimentos.

( X ) O primeiro atendimento ao desmaiado consis-
te em mantê-lo deitado, ventilar o ambiente, 
afrouxar as suas roupas, mantendo a cabeça 
mais baixa em relação ao resto do corpo e 
lateralizada, para facilitar a respiração e evitar 
a aspiração de secreções.

a.

b.

c.

d.

e.
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56. O transporte e a movimentação de acidentados 
requerem muitos cuidados. A esse respeito, afirma-se 
serem procedimentos adequados:

Antes de qualquer atendimento deve-se iden-
tificar a pessoa, anotando-se ao menos o seu 
RG (nº da carteira de identidade).

O corpo do acidentado deve ser mantido 
sempre em linha reta (não curvá-lo).

Antes de remover uma pessoa, deve-se con-
trolar hemorragias e mantê-la deitada e calma.

Havendo fratura ou suspeita, deve-se imobili-
zar estes pontos.

Puxar o ferido para local seguro, puxando-o 
pelos lados e nunca pela direção da cabeça 
ou dos pés.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas corretas.

( ) Somente as afirmativas I e V.

( ) Somente as afirmativas I, II e III.

( X ) Somente as afirmativas II, III e IV.

( ) Somente as afirmativas II, IV e V.

( ) Somente as afirmativas III, IV e V.

57. Assinale a alternativa correta. No calendário ofi-
cial atual do Programa Nacional de Imunização (PNI) 
do Ministério da Saúde, a criança ao nascer deve rece-
ber vacinas para:

( X ) tuberculose e hepatite B.

( ) poliomielite e tuberculose.

( ) hepatite B e tétano.

( ) sarampo e rubéola.

( ) difteria, tétano e coqueluche.

I.

II.

III.

IV.

V.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

58. A relação que se estabelece entre a equipe de 
saúde e o paciente psiquiátrico é uma relação tera-
pêutica. Para tal, o Auxiliar de Enfermagem deve ter 
uma atitude de aceitação, autenticidade e conexão. 
Escolha a alternativa correta. Nesta relação do Auxiliar 
de Enfermagem com o paciente internado em uma 
clínica especializada em problemas de saúde mental, 
é importante:

( ) Respeitar as crenças e valores do paciente, sua 
individualidade, medos e pudores, ajudando-
o na resolução de seus problemas e assumin-
do por ele a responsabilidade da sua vida.

( ) Ter conhecimento profundo de todas as 
enfermidades psiquiátricas, com o mesmo 
domínio e competência dos enfermeiros e 
médicos especializados em saúde mental ou 
psiquiatria.

( ) Saber julgar, fazendo juízos e críticas sobre 
o comportamento ou conduta do paciente, 
impondo regras com rigor sobre o como ele 
deve se conduzir dentro da instituição.

( X ) Ouvir o paciente com atenção, sem interrom-
per o diálogo e estimulando a expressão de 
suas angústias e dúvidas, respondendo o que 
você sabe e solicite a outro membro da equi-
pe que forneça informações sobre o que você 
não souber responder.

( ) Aceitar e acolhê-lo no ambiente terapêutico, 
estabelecendo limites nesta relação de con-
fiança e diálogo, tendo claro que toda pessoa 
com distúrbios de condutas é passível de 
agressão e rejeição e que, para tal, você deve 
se manter sempre o mais distante possível da 
mesma e conversar somente sobre os cuida-
dos de higiene e medicação que você realiza.

a.

b.

c.

d.

e.
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59. Foi identificado um surto de pediculose na en-
fermaria de clínica médica e os pacientes infestados 
têm prescrição de utilização de xampus medicinais. 
Ao acompanhar os cuidados de higiene, o auxiliar de 
enfermagem deve aplicar o xampu. Considere os se-
guintes passos para aplicação do xampu e em seguida 
ordene-os de forma a estabelecer a seqüência de 
execução correta:

Umedeça todo o cabelo e elimine o excesso 
de água.

Seque o cabelo com uma toalha, passe o pen-
te ou uma escova. Se necessário use o pente 
fino.

Faça espuma com o xampu adicionando água, 
se necessário. Abra o cabelo e esfregue o 
produto no couro cabeludo, cuidando para 
não usar as unhas.

Verifique o rótulo do xampu para garantir o 
uso da quantidade adequada do produto.

Deixe o xampu atuar sobre o couro cabeludo 
e o cabelo durante o tempo indicado. Enxa-
güe todo o cabelo.

Agite bem o frasco do xampu para misturar 
adequadamente a solução.

Aplique a quantidade de xampu de acordo 
com a prescrição e instruções do produto.

A ordem correta de execução dos passos para aplica-
ção do xampu, corresponde à seguinte série numérica:

( ) 4, 1, 6, 3, 5, 2, 7.

( ) 4, 3, 7, 2, 5, 1, 6.

( X ) 4, 6, 1, 7, 3, 5, 2.

( ) 6, 4, 7, 3, 1, 5, 2.

( ) 6, 4, 7, 5, 2, 1, 3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a.

b.

c.

d.

e.

60. A Vigilância Sanitária tem como missão promover 
e proteger a saúde da população por meio de ações 
integradas e articuladas de coordenação, normatização, 
capacitação, educação, informação, apoio técnico, fis-
calização, supervisão e avaliação em vigilância sanitária. 
Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que:

( ) O papel precípuo da Vigilância Sanitária é a 
fiscalização, poder de polícia, exclusivo do 
Estado, enquanto a orientação e educação é 
função de outros órgãos.

( ) A Vigilância Sanitária tem função educativa e 
de orientação e não de fiscalização.

( ) A Vigilância Sanitária atua exclusivamente em 
locais de produção e comercialização de ali-
mentos, como frigoríficos.

( ) A Vigilância Sanitária tem sua atuação restrita 
a locais públicos.

( X ) A Vigilância Sanitária é um conjunto de ações 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos problemas de-
correntes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços 
de interesse da saúde.

a.

b.

c.

d.

e.
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