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C OD. 04

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
LEIA COM ATENÇÃO
01 Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos

fiscais da sala.

02 Preencha os dados pessoais.
03 Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões;

04 Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só

alternativa correta.

05 Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número

de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

06 Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os

resultados para a folha de resposta.

07 Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça

as marcas de acordo com o modelo (

).

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.
08 Só marque uma resposta para cada questão.
09 Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
10 Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a

questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos
entre as demais.

11 Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os

conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

12 Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos

semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização
das provas.
DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS

Nome
Identidade
Assinatura

Órgão Exp.:

Concurso Público

se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808

Língua Portuguesa
TEXTO 1
Com relação à Língua Portuguesa, os estudos
realizados até o presente momento evidenciam que o
mercado de trabalho se pauta pelo paradigma da norma
padrão ao quantificar a competência do trabalhador para o
preenchimento de vagas. Isso é facilmente percebido na
fala dos recrutadores, quando afirmam que o bom
desempenho linguístico do trabalhador garante que ele
receba mais consideração e respeito dos demais
componentes da equipe de trabalho. Afirmam ainda que o
desempenho inadequado do ponto de vista da norma culta
compromete a evolução da carreira do trabalhador,
tornando-a mais lenta.
Além disso, esse desempenho linguístico é
avaliado em todos os processos de seleção, porque o
trabalhador, independentemente da função que irá exercer,
necessita se comunicar com a equipe, interpretar
comunicados, avisos, manuais, entre outros, além de
transmitir informações, verbalmente ou por escrito.
Assim, no processo de seleção, fluência,
capacidade de argumentação e correção gramatical são
requisitos exigidos do profissional que, juntamente com o
conhecimento prático da função, capacita-os ou não a
ocupar determinada vaga. Na análise do currículo, as
empresas consideram a correção gramatical, a
organização, a clareza e a objetividade do documento, além
dos conhecimentos específicos da função.
A oralidade, que há pouco tempo não era exigida
nos processos de seleção, passou a ser, e vem carregada
de um peso significativo na etapa da entrevista, quando o
candidato, ao expressar seus conhecimentos oralmente, é
também avaliado na sua postura, no comportamento e na
atitude. Essa valorização da modalidade oral tem revelado
a importância que as empresas têm dado à comunicação
no processo seletivo.
Em síntese: o desempenho linguístico, os
conhecimentos, o domínio da norma culta, as habilidades, a
atitude e a capacidade do indivíduo de assimilar, organizar
e transmitir informação com eficácia, o que se reflete no
relacionamento com o interlocutor, são os pré-requisitos
mais observados no mundo empresarial. A ausência dessas
habilidades compromete o perfil do trabalhador e se torna
fator de exclusão do processo produtivo.
Então, podemos afirmar que dominar a norma
padrão é condição necessária para se ter acesso ao poder;
ou, nas palavras de Gnerre (1998), a língua constitui o
arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso ao
poder.
PERES, Suely Marcolino. A língua no mundo do trabalho: uma
análise preliminar. Texto disponível em:
http://www.pec.uem.br/pec_uem/revistas/revista%20APADEC/traba
lhos/c-6_laudas/PERES,%20Suely%20Marcolino.pdf.
Acesso em 31-03-2010. Adaptado.

01. Analisando a proposta temática do Texto 1, é correto
afirmar que a principal relação nele estabelecida é
entre:
A)
B)
C)
D)
E)

língua portuguesa e capacidade criativa do
trabalhador.
norma culta e pré-requisitos exigidos no mundo
empresarial.
desempenho linguístico e acessibilidade ao
mercado de trabalho.
processos de seleção e modo de falar dos
recrutadores.
mercado de trabalho e condições de acesso ao
poder.

02. O Texto 1 informa ao leitor que:
A)
B)
C)
D)
E)

há evidências empíricas de que o domínio da
norma padrão é relevante, no momento da
seleção para uma vaga de emprego.
facilmente se percebe que a fala dos
recrutadores impõe consideração e respeito nos
candidatos, durante as entrevistas.
os próprios candidatos a uma vaga de emprego
reconhecem que o fato de não dominarem a
norma culta prejudica sua carreira.
embora a expressão oral tenha passado a ser
considerada nos processos de seleção, ela é
irrelevante na avaliação dos candidatos.
atualmente, nas empresas, a seleção de
candidatos se pauta mais por seu comportamento
na entrevista do que por seus conhecimentos.

03. “a língua constitui o arame farpado mais poderoso
para bloquear o acesso ao poder.” - Nessa afirmação,
a língua está sendo considerada:
A)
B)
C)
D)
E)

um espinho.
uma barreira.
um dom.
uma prisão.
um caminho.

04. Analise as relações semânticas e os conectivos dados
a seguir.
1)

2)

3)

No trecho: “Além disso, esse desempenho
linguístico é avaliado em todos os processos de
seleção”, a expressão destacada indica que uma
nova informação será apresentada, no texto.
No trecho: “A ausência dessas habilidades
compromete o perfil do trabalhador e se torna
fator de exclusão do processo produtivo.”, podese identificar uma relação de adição.
No trecho: “Então, podemos afirmar que dominar
a norma padrão é condição necessária para se
ter acesso ao poder;”, evidencia-se uma relação
semântica de causa.

Está(ão) correta(s):
A) 1, 2 e 3.
B) 2, apenas.
C) 1 e 3, apenas.
D) 2 e 3, apenas.
E) 1 e 2, apenas.

Com relação à Língua Portuguesa, os estudos
realizados até o presente momento evidenciam que o
mercado de trabalho se pauta pelo paradigma da
norma padrão [...].

05. Assinale a única alternativa em que o segmento
destacado no trecho acima está incorreto, no que se
refere ao uso do sinal indicativo de crase.
A)

B)

C)

D)

E)

No que tange à Língua Portuguesa, os estudos
realizados até o presente momento evidenciam
que o mercado de trabalho se pauta pelo
paradigma da norma padrão [...].
Quanto à Língua Portuguesa, os estudos
realizados até o presente momento evidenciam
que o mercado de trabalho se pauta pelo
paradigma da norma padrão [...].
No que se refere à Língua Portuguesa, os
estudos realizados até o presente momento
evidenciam que o mercado de trabalho se pauta
pelo paradigma da norma padrão [...].
Tendo em mente à Língua Portuguesa, os
estudos realizados até o presente momento
evidenciam que o mercado de trabalho se pauta
pelo paradigma da norma padrão [...].
No que concerne à Língua Portuguesa, os
estudos realizados até o presente momento
evidenciam que o mercado de trabalho se pauta
pelo paradigma da norma padrão [...].

06. Assinale a alternativa na qual a concordância (verbal)

está de acordo com as regras da norma padrão da
nossa língua.
A)
B)
C)
D)
E)

Já faz muitos anos que se exige fluência oral e
escrita dos candidatos a empregos.
As empresas tem selecionado candidatos,
também, por seu ‘comportamento linguístico’.
Devido à falta de domínio da norma padrão,
sobra vagas no mercado de trabalho.
Podem haver casos de candidatos muito
capazes, mas com pouco domínio da língua.
A pesquisa sobre as habilidades necessárias aos
trabalhadores revelam aspectos surpreendentes.

07. Tendo em mente as regras de regência, analise os
enunciados a seguir.
1)
2)
3)
4)

O problema pessoal de que fez alusão, durante a
entrevista, prejudicou sua avaliação.
A entrevista não é o momento oportuno para
listar tudo a que se necessita.
As empresas devem contratar somente pessoas
das quais tenham confiança.
Ele não deixou transparecer, na entrevista, as
dificuldades pelas quais vem passando.

08. Segundo as regras vigentes de ortografia, está
corretamente acentuado o seguinte par de palavras:
A)
B)
C)
D)
E)
TEXTO 2
Migalhas
Sinto muito
Mas não vou medir palavras
Não se assuste
Com as verdades que eu disser
Quem não percebeu
A dor do meu silêncio
Não conhece
O coração de uma mulher
(...)
Quero ser feliz
Não quero migalhas
Do seu amor…
Do seu amor…
Erasmo Carlos (interpretação de Simone). Texto disponível em:
http://www.letras.com.br/simone/migalhas.
Acesso em 28/03/2010. Adaptado.

09. No contexto do Texto 2, a expressão inicial “sinto
muito” revela que o eu lírico tem consciência de que:
A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas.
1 e 2, apenas.
4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

é melhor mentir do que dizer a verdade.
suas palavras soarão como mentiras.
falar sem pensar revela insanidade.
palavras não bastam para expressar sentimentos.
as verdades que vai revelar podem ofender.

10. A compreensão do sentido da expressão “não medir
palavras” (Texto 2) e das informações do Texto 1 nos
leva a concluir que:
A)
B)
C)
D)

Está(ão) de acordo com a norma padrão da língua:
A)
B)
C)
D)
E)

rúbrica e maquinária.
alí e cajú.
série e púdica.
bênção e Piauí.
hipotéca e ônus.

E)

em uma entrevista de emprego, não medir
palavras é uma atitude sensata para o candidato,
pois revela transparência, honestidade.
ao participar de uma seleção de emprego, medir
palavras, tanto na avaliação escrita quanto na
falada, é uma atitude aconselhável.
já que medir palavras é sinônimo de timidez, essa
atitude deve ser rechaçada por alguém que está
concorrendo a uma vaga de emprego.
a atitude mais adequada para um candidato,
durante uma entrevista de emprego, é incitar o
entrevistador, para fazê-lo não medir palavras.
não medir palavras revela ousadia, intrepidez; por
isso, é esse o comportamento recomendado a
todos os candidatos a uma vaga de emprego.

Conhecimentos Específicos
11. São fatores predisponentes à desidratação na criança,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

desnutrição.
clima excessivamente quente.
baixa idade.
queimaduras.
condições socioeconômica desfavorável.

12. Sobre as anotações de enfermagem, é incorreto
afirmar que elas:
A)
B)
C)
D)
E)

oferecem dados para a pesquisa em saúde.
contribuem para a identificação e resolução dos
problemas dos pacientes.
em circunstâncias ético-legais não oferecem
respaldo a quem as executa.
é um dos modos de comunicação entre membros
de equipe de saúde que cuidam do paciente.
revelam como o paciente está evoluindo em seu
tratamento.

17. Sobre administração de medicamentos, podemos
definir dose tóxica como:
A)
B)
C)
D)
E)

maior quantidade de uma droga capaz de
produzir efeitos terapêuticos.
quantidade mínima de medicamento capaz de
produzir efeitos terapêuticos.
quantidade de droga que ultrapasse o efeito
terapêutico, causando perturbações que podem
levar ao óbito.
determinada quantidade de um medicamento
administrado ao organismo.
dose que se administrada, leva à morte.

18. A enfermeira irá administrar uma simples solução de

soro fisiológico a 0,9% no paciente. Sabendo-se que o
frasco contém 500ml, ela estará infundindo:
A)
B)
C)
D)
E)

9g de cloreto de sódio a cada 100mL.
0,9g de cloreto de sódio a cada 100mL.
0,9g de cloreto de sódio a cada 500mL.
9g de cloreto de sódio a cada 500mL.
90g de cloreto de sódio a cada 500mL.

19. Sobre o processo de tratamento e cicatrização das
13. A expressão “pirexia” refere-se a:
A)
B)
C)
D)
E)

hipertermia.
hipotermia.
apneia.
respiração bradipneica.
bradicardia.

feridas, é correto afirmar que:

A)
B)
C)

14. São considerados sinais presuntivos da gravidez,
EXCETO:

D)

A)
B)
C)
D)
E)

E)

ausculta dos batimentos cardíacos fetais.
polaciúria.
ptialismo.
amenorreia.
modificações na forma e volume do útero.

a simples presença de bactérias numa ferida
caracteriza uma infecção.
a pressão e fricção são forças mecânicas que
comprometem a integridade tissular.
numa ferida, fragmentos de tecido desvitalizado
não são considerados corpos estranhos. Como
exemplo de corpos estranhos temos restos de
fios de sutura e adesivos de curativos.
o fato de o paciente diabético ter maior acúmulo
de açúcar no sangue favorece o processo de
cicatrização das feridas.
os antissépticos devem ser usados em feridas,
pois contribuem para o processo de cicatrização.

20. Considerando o tratamento de feridas e a indicação de
15. A posição mais utilizada para cirurgias da região

pélvica, em casos de trombose venosa profunda (TVP)
e em casos de choques hipovolêmicos, quando o
paciente está com inclinação da cabeça em cerca de
40o em relação ao corpo, é denominada de:
A)
B)
C)
D)
E)

SIMS.
litotomia.
Trendelemburg.
prona.
supina.

16. Durante a coleta de exames, está indicado o uso de
material estéril apenas para:
A)
B)
C)
D)
E)

hemocultura e sumário de urina.
coprocultura, urocultura e hemocultura.
hemocultura e urina das 24 horas.
parasitológico de fezes, hemocultura e urocultura.
hemocultura e parasitológico de fezes.

coberturas, algumas características são importantes
na escolha da cobertura, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

proporcionar a umidade na interface da ferida /
cobertura.
utilizar material que remova o excesso de
umidade.
permitir a troca gasosa.
promover o isolamento térmico da ferida.
remover tecidos, ainda que à remoção cause
pequenos traumas.

21. Os mecanismos de defesa tem a função de proteger o
indivíduo das exigências e tentações impostas pelo
meio. Assinale a alternativa que não corresponde a um
mecanismo de defesa.
A)
B)
C)
D)
E)

Compreensão.
Introjeção.
Sensação.
Negação.
Formação reativa.

22. Qual

método de contracepção utilizado no
Planejamento Familiar não é considerado artificial?

A)
B)
C)
D)
E)

Uso de diafragma.
Uso de camisinha.
Método da ducha vaginal.
Uso de DIU.
Método sintotérmico.

29. Os gráficos abaixo representam a curva de

crescimento e desenvolvimento, evidenciando o peso.
Qual deles corresponde ao crescimento satisfatório
esperado da criança?
A)

23. Sobre incubadoras para uso dos recém-nascidos, é
correto afirmar que:

A)
B)
C)
D)
E)

a circulação de O2 interna é exclusivamente de
oxigênio seco.
a temperatura interna de uma incubadora pode
variar entre 34ºC e 38ºC.
não é necessário a enfermeira tirar a criança do
interior da incubadora todas as vezes que realiza
higiene e administração de medicação.
a limpeza da incubadora deve ser feita
diariamente com água, sabão, hipoclorito ou
álcool a 70%.
a posição adotada para decúbito numa
incubadora deve ser horizontal alta, apenas.

B)

C)

24. Não corresponde a um dos sinais avaliados na escala
de APGAR:
A)
B)
C)
D)
E)

frequência e batimentos cardíacos.
esforço respiratório.
tônus muscular.
sucção durante a amamentação.
cor da pele.

D)

25. Constitui uma das mais frequentes cirurgias do sistema
endócrino:
A)
B)
C)
D)
E)

traqueostomia.
tireoidectomia.
rinoplastia.
dermolipectomia.
miringoplastia.

E)

26. São sinais e sintomas de uma hemorragia, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

pele úmida e fria.
agitação ou prostração.
elevação da frequência cardíaca.
elevação da frequência respiratória.
febre.

27. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela
Constituição Federal de:
A)
B)
C)
D)
E)

1988
1980
1999
1945
1961

28. Durante o procedimento cirúrgico são usados

instrumentais que atendem as várias etapas do
procedimento. Assinale a alternativa que apresenta
exclusivamente material de síntese.
A)
B)
C)
D)
E)

Bisturis, pinças de dissecção e pinças Kelly.
Agulhas e porta-agulhas.
Tesouras, fios de sutura, pinças atraumáticas.
Porta-agulhas, tesouras de mayo e fios de sutura.
Agulhas bisturis e pinças Rochester.

30. São atribuições do profissional de enfermagem na sala
de vacina, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

informar quais vacinas estão sendo aplicadas e
contra quais doenças protegem.
proceder aplicação de vacinas simultâneas.
dar continuidade a esquemas interrompidos.
no caso de vacinas DPT e/ou dT, cujo esquema
foi interrompido há mais de 5 anos, iniciar o
esquema principalmente em gestantes.
não é necessária a antissepsia em vacinas
injetáveis, especialmente a BCG.

31. O intervalo mínimo para aplicação de doses
consecutivas das vacinas dT e DPT é de:
A)
B)
C)
D)
E)

30 dias.
60 dias.
45 dias.
90 dias.
15 dias.

32. Quanto à assistência integral da saúde da mulher são
atribuições do auxiliar de enfermagem, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

preparar material para esterilização utilizado na
sala de exames.
administrar vacinas.
fazer visitas domiciliares sob supervisão de
enfermeiros e dar orientações sobre aleitamento
materno e higiene.
alertar para os riscos e as consequências do
abortamento, dos métodos de contracepção, e
instruir sobre planejamento familiar.
tratar doenças sexualmente transmissíveis.

33. As Infecções Hospitalares (IH), constituem um

problema de saúde pública. Considerando as IH e o
paciente grande queimado, não é fator de risco de
infecções, nesta categoria de pacientes:
A)
B)
C)
D)
E)

extremos de idade.
uso de máscara N95.
presença de outros diagnósticos associados.
escolha do local de inserção do cateter.
número crescente de dias com cateter central
instalado.

34. Em caso de um paciente hospitalizado apresentar uma
parada cardiorrespiratória, compete também ao
auxiliar de enfermagem assistir a vítima. São ações do
auxiliar de enfermagem nesta situação de emergência,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

providenciar o material para entubação
orotraqueal e ventilação mecânica.
disponibilizar o material e medicamentos que são
utilizados em caso de paradas e deixar em ordem
de limpeza e higienização.
puncionar um acesso central profundo, para
administração
de
antibióticos
e
outros
medicamentos.
isolar a cama ou maca, se possível com biombo,
garantindo a privacidade.
posicionar o paciente/vítima em decúbito dorsal.

35. São considerados artigos críticos de uso hospitalar:
A)
B)
C)
D)
E)

sonda nasogástrica.
máscaras de nebulização.
equipamento respiratório.
estetoscópios.
materiais de implante.

36. O controle da segurança do processo de esterilização
depende dos seguintes aspectos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

tipo de equipamento submetidos ao processo.
natureza do artigo processado.
correto acondicionamento dos pacotes nos
autoclaves.
correto processo de limpeza prévia.
testes microbiológicos realizados regularmente,
apenas.

37. Considerando os conceitos de infecção hospitalar,

assinale a alternativa correta que contempla áreas
críticas em um estabelecimento de saúde.
A)
B)
C)
D)
E)

Cozinha, bloco cirúrgico e recepção.
Bloco cirúrgico, lavanderia e Serviço de Arquivo
Médico (SAME).
Unidade de neonatologia, lavanderia e central de
material e esterilização (CME).
Almoxarifado da farmácia, bloco cirúrgico e cozinha.
Sala de recepção do RX, CME e cozinha.

38. A medida mais importante na prevenção das infecções
puerperais é:
A)
B)
C)
D)
E)

lavar as mãos.
realizar tricotomia com o uso de lâminas de
barbear em toda a região genital.
realizar lavagem intestinal durante o trabalho de
parto quando a dilatação for ainda inferior a 6cm.
submeter a parturiente a banho de aspersão
antes do parto.
realizar o menor número de toques possíveis.

39. Constituem finalidades da sondagem nasogástrica,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

preparo de pacientes para exames.
lavagem gástrica.
drenagem de suco gástrico.
administração de medicamentos.
permissão de que o paciente se alimente por
longo tempo com a sonda após cirurgia gástrica.

40. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito de
colectomia.
A)
B)
C)
D)
E)

Retirada ou ressecção das vias biliares.
Retirada da vesícula.
Abertura do intestino para o meio externo.
Extirpação cirúrgica de parte do cólon.
Retirada de uma coleção de pus do intestino.

