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CONCURSO PÚBLICO PARA  
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Edital n
o
 218 – 2013 

 
                                          Cargo:  Auxiliar de Enfermagem                      Turno:  Manhã 
 
  

 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 16.2 
 

1. Ao receber este Caderno de Questões, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você 
está concorrendo. Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, as 60 (sessenta) 
questões objetivas e o tema da Redação. Caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal. 

2. Saiba que, se fizer a prova para um cargo diferente daquele a que concorre, você será eliminado 
do concurso. 

3. Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido o Cartão de Respostas e a Folha 
de Redação. 

4. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas e na Folha de 
Redação. Em caso afirmativo, assine a Folha de Redação e o Cartão de Respostas e leia 
atentamente as instruções para o preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao 
fiscal. 

5. Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido que faça uso de instrumentos auxiliares 
para cálculos e desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que 
sirva de consulta ou comunicação. Da mesma forma, na Folha de Redação, não faça qualquer 
registro que possa identificá-lo, exceto no lugar destinado à assinatura. A Folha de Redação será 
desidentificada antes da correção. 

6. Você vai verificar que cada questão objetiva apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo 
apenas uma correta. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, 
pois será atribuída nota zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que 
dentre elas se encontre a correta. 

7. O tempo disponível para você fazer esta prova, incluindo a elaboração da redação e o 
preenchimento do Cartão de Respostas, é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos. 

8. Colabore com o fiscal, na coleta da impressão digital. 
9. Use caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para 

preencher o Cartão de Respostas e escrever a redação. 
10. Faça a prova com equilíbrio de tempo, reservando espaço para preencher o Cartão de 

Respostas e passar a limpo a redação. 
11. Terminando a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas e a 

Folha de Redação. Verifique se assinou o Cartão de Respostas e a Folha de Redação. A não 
entrega do Cartão de Respostas e da Folha de Redação implicará na eliminação do concurso. 

 

Após o aviso para o início da prova, você deverá permanecer no local 

de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos. 

                 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
 

PROGEPE – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
CPTA – COORDENAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
COSEAC – COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA 
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Parte I: Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas. 
 

FACULTATIVO 
 

1 Estatuto dos Funcionários, artigo 240: ―O dia 
28 de outubro será consagrado ao Servidor Público‖ 
(com maiúsculas).  
2 Então é feriado, raciocina o escriturário, que, 
justamente, tem um ―programa‖ na pauta para essas 
emergências. Não, responde-lhe o Governo, que tem o 
programa de trabalhar; é consagrado, mas não é 
feriado. 
3 É, não é, e o dia se passou na dureza, sem 
ponto facultativo. Saberão os groenlandeses o que 
seja ponto facultativo? (Os brasileiros sabem.) É 
descanso obrigatório, no duro. João Brandão, o de 
alma virginal, não entendia assim, e lá um dia em que 
o Departamento Meteorológico anunciava: ―céu azul, 
praia, ponto facultativo‖, não lhe apetecendo a casa 
nem as atividades lúdicas, deliberou usar de sua 
―faculdade‖ de assinar o ponto no Instituto Nacional da 
Goiaba, que, como é do domínio público, estuda as 
causas da inexistência dessa matéria-prima na 
composição das goiabadas. 
4 Hoje deve haver menos gente por lá, 
conjeturou; ótimo, porque assim trabalho à vontade. 
Nossas repartições atingiram tal grau de dinamismo e 
fragor, que chega a ser desejável o não 
comparecimento de 90 por cento dos funcionários, 
para que os restantes possam, na calma, produzir um 
bocadinho. E o inocente João via no ponto facultativo 
essa virtude de afastar os menos diligentes, ou os mais 
futebolísticos, que cediam lugar à turma dos ―caxias‖. 
5 Encontrou cerradas as grandes portas de 
bronze, ouro e pórfiro, e nenhum sinal de vida nos 
arredores. Nenhum — a não ser aquele gato que se 
lambia à sombra de um tinhorão. Era, pela 
naturalidade da pose, o dono do jardim que orna a 
fachada do Instituto, mas — sentia-se pela ágata dos 
olhos — não possuía as chaves do prédio. 
6 João Brandão tentou forçar as portas, mas as 
portas mantiveram-se surdas e nada facultativas. 
Correu a telefonar de uma confeitaria para a residência 
do chefe, mas o chefe pescava em Mangaratiba, 
jogava pingue-pongue em Correias, estudava holandês 
com uma nativa, na Barra da Tijuca; o certo é que o 
telefone não respondeu. João decidiu-se a penetrar no 
edifício galgando-lhe a fachada e utilizando a vidraça 
que os serventes sempre deixam aberta, na previsão 
de casos como esse, talvez. E começava a fazê-lo, 
com a teimosia calma dos Brandões, quando um vigia 
brotou da grama e puxou-o pela perna. 
7 — Desce daí, moço. Então não está vendo que 
é dia de descansar? 
8 — Perdão, é dia em que se pode ou não 
descansar, e eu estou com o expediente atrasado. 

9 — Desce — repetiu o outro, com tédio. — Olha 
que te encanam se você começa a virar macaco pela 
parede acima. 
10 — Mas, e o senhor por que então está 
vigiando, se é dia de descanso? 
11 — Estou aqui porque a patroa me 
escaramuçou, dizendo que não quer vagabundo em 
casa. Não tenho para onde ir, tá bem? 
12 João Brandão aquiesceu, porque o outro, pelo 
tom de voz, parecia disposto a tudo, inclusive a 
trabalhar de braço, a fim de impedir que ele 
trabalhasse de pena. Era como se o vigia lhe dissesse: 
―Veja bem, está estragando meu dia. Então não sabe o 
que quer dizer facultativo?‖ João pensava saber, mas 
nesse momento teve a intuição de que o verdadeiro 
sentido das palavras não está no dicionário; está na 
vida, no uso que delas fazemos. Pensou na 
Constituição e nos milhares de leis que declaram 
obrigatórias milhares de coisas, e essas coisas, na 
prática, são facultativas ou inexistentes. Retirou-se, 
digno, e foi decifrar palavras cruzadas. 
 

(ANDRADE, C. Drummond. Fala amendoeira. In ―Poesia e 
prosa‖. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1979, p. 1088-1089.) 

 
01  Nesta crônica de costumes, de forma inteligente 
e criativa, Drummond traça um painel de críticas ao 
serviço público. Entre as críticas abaixo relacionadas, 
aquela que NÃO se pode depreender do texto é: 
 
(A) ponto facultativo considerado como descanso 

obrigatório. 
(B) produtividade inversamente proporcional ao 

número de funcionários. 
(C) repartições desnecessárias, burocracia inútil. 
(D) chefias ausentes quando o ponto é facultativo. 
(E) vigilantes terceirizados, autoritários e violentos. 
 
 
02  Para enfatizar o painel de críticas ao serviço 
público, o autor utiliza uma linguagem por vezes 
sarcástica, irônica, em tom de humor. Dos trechos 
abaixo extraídos do texto, aquele que NÃO apresenta 
esta característica é: 
 
(A) ―Saberão os groenlandeses o que seja ponto 

facultativo? (Os brasileiros sabem.)‖ (3º §). 
(B) ―Instituto Nacional da Goiaba, que, como é do 

domínio público, estuda as causas da 
inexistência dessa matéria-prima na composição 
das goiabadas‖ (3º §). 

(C) ―Nossas repartições atingiram tal grau de 
dinamismo e fragor, que chega a ser desejável o 
não comparecimento de 90 por cento dos 
funcionários‖ (4º §). 

(D) ―João Brandão tentou forçar as portas, mas as 
portas mantiveram-se surdas e nada 
facultativas‖ (6º §). 

(E) ―Perdão, é dia em que se pode ou não 
descansar, e eu estou com o expediente 
atrasado‖ (8º §). 
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03  Pelo diálogo entre os dois personagens do texto, 
constata-se que ambos resolveram comparecer à 
repartição para trabalhar, mas por razões distintas. 
João Brandão e o vigia foram trabalhar: 
 
(A) o primeiro, por estar com o expediente atrasado, 

no ingênuo entendimento do sentido de ponto 
facultativo / o segundo por falta de opção, em 
virtude de desaprovada ociosidade doméstica. 

(B) este por não gostar de ficar em casa sem 
atividades / aquele porque se considerava 
membro da turma dos ―caxias‖. 

(C) aquele por sentir-se na obrigação de trabalhar, 
mesmo em dia de feriado / este por entender 
que o prédio da repartição poderia ser invadido 
por algum funcionário desavisado. 

(D) João Brandão por achar que o sentido das 
palavras está no dicionário, e não no uso que 
delas se faz / o vigia porque a mulher o expulsou 
de casa e ele não tinha para onde ir. 

(E) este porque preferia trabalhar quando não 
houvesse ninguém na repartição, para não ser 
incomodado / aquele por ingenuamente 
entender que quanto menos servidores na 
repartição mais se consegue produzir. 

 
04   A parte destacada no trecho ―não lhe 
apetecendo a casa nem as ATIVIDADES LÚDICAS‖ 
(3º §) remete, pelo sentido, à seguinte passagem 
anterior do texto: 
 
(A) ―O dia 28 de outubro será consagrado ao 

Servidor Público‖ (1º §). 
(B) ―um ‗programa‘ na pauta para essas 

emergências‖ (2º §). 
(C) ―o programa de trabalhar‖ (2º §). 
(D) ―céu azul, praia, ponto facultativo‖ (3º §).  
(E) ―É descanso obrigatório, no duro‖ (3º §). 
 
 
05  Dentre as modificações feitas abaixo na 
estrutura da oração ―não lhe apetecendo a casa nem 
as atividades lúdicas‖ (3º §), de acordo com o texto, há 
flagrante alteração de sentido em: 
 
(A) por não lhe apetecer a casa nem as atividades 

lúdicas. 
(B) como não lhe apetecesse a casa nem as 

atividades lúdicas. 
(C) muito embora não lhe apetecesse a casa nem 

as atividades lúdicas. 
(D) visto que não lhe apetecia a casa nem as 

atividades lúdicas. 
(E) em razão de não lhe apetecer a casa nem as 

atividades lúdicas. 
 
 
 
 
 

06  Considerando-se os elementos de coesão 
textual destacados nos fragmentos do texto transcritos 
abaixo, pode-se afirmar que está INCORRETA a 
referência feita em: 
 
(A) ―para ESSAS emergências‖ (2º §) / ―programa‖ 

na pauta. 
(B) ―Não, responde-LHE o Governo‖ (2º §) / o 

escriturário. 
(C) ―não LHE apetecendo a casa nem as atividades 

lúdicas‖ (3º §) / João Brandão. 
(D) ―estuda as causas da inexistência dESSA 

matéria-prima na composição das goiabadas‖  
(3º §) / goiaba. 

(E) ―galgando-LHE a fachada‖ (6º §) / o edifício. 
 
 
07  O vocábulo em destaque no trecho ―Encontrou 
CERRADAS as grandes portas de bronze‖ (5º §) é 
homônimo de SERRADAS: ambos têm a mesma 
pronúncia, mas grafias e significados distintos. Das 
frases abaixo, com pares de homônimos entre 
parênteses, aquela em que a lacuna, pelo sentido do 
contexto, tem de ser preenchida com o primeiro dos 
vocábulos é: 
 
(A) Antes de fazer qualquer compra, o consumidor 

deve ____ o valor da mercadoria (apressar / 
apreçar). 

(B) Se não obedecesse à ordem do vigia, João 
Brandão poderia ser preso e ter de ____ o crime 
na cadeia (expiar / espiar). 

(C) Para ____ o político, o quorum teria de ser 
especial (caçar / cassar). 

(D) Com o ponto facultativo, não houve a ____ da 
câmara (cessão / sessão). 

(E) O ____ bancário apontava um saldo negativo 
(estrato / extrato). 

 
08  Nos trechos abaixo, foram destacadas 
conjunções e locuções subordinativas e, em seguida, 
classificadas pelo sentido que introduzem nas orações. 
A classificação NÃO corresponde ao sentido da 
conjunção em: 
 
(A) ―QUE chega a ser desejável o não 

comparecimento de 90 por cento dos 
funcionários‖ (4º §) / consecutiva. 

(B) ―PARA QUE os restantes possam, na calma, 
produzir um bocadinho‖ (4º §) / proporcional. 

(C) ―QUANDO um vigia brotou da grama e puxou-o 
pela perna‖ (6º §) / temporal. 

(D) ―SE você começa a virar macaco pela parede 
acima‖ (9º §) / condicional. 

(E) ―PORQUE a patroa me escaramuçou‖ (11º §) / 
causal. 
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09  A fala do vigia no trecho ―Olha que te encanam 
se você começa a virar macaco pela parede acima‖     
(9º §) caracteriza-se pela informalidade, principalmente 
se for observada a forma de tratamento. Para que o 
trecho esteja redigido de acordo com as normas de 
tratamento e regência verbal, a redação deverá ser: 
 
(A) Olha que o encanam se tu começas a virar 

macaco pela parede acima. 
(B) Olhe que lhe encanam se tu começas a virar 

macaco pela parede acima. 
(C) Olha que lhe encanam se você começa a virar 

macaco pela parede acima. 
(D) Olhe que o encanam se você começa a virar 

macaco pela parede acima. 
(E) Olhe que te encanam se você começa a virar 

macaco pela parede acima. 
 
10  O nome composto em destaque no trecho 
―estuda as causas da inexistência dessa       
MATÉRIA-PRIMA na composição das goiabadas‖     
(3º §), se expresso no plural, terá a variação dos dois 
elementos. Dos pares de vocábulos compostos abaixo, 
aquele em que os dois vocábulos também fazem o 
plural com variação dos dois elementos é: 
 
(A) beija-flor / segunda-feira. 
(B) abaixo-assinado / pé-de-moleque. 
(C) decreto-lei / amor-perfeito. 
(D) vice-diretor / salário-família. 
(E) guarda-civil / guarda-chuva. 
 
Parte II – Noções Básicas de Administração Pública 
 
11  É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, EXCETO quando houver compatibilidade de 
horários, nos casos de dois cargos: 
 
(A) de professor. 
(B) de engenheiro. 
(C) de técnico-administrativo. 
(D) de motorista. 
(E) em autarquias diferentes, em níveis de 

escolaridade diferentes. 
 
12  É hipótese de perda de cargo do servidor público 
estável: 
 
(A) retorno de licença-maternidade de servidora que 

antes ocupava o cargo. 
(B) diminuição de efetivo por conveniência e 

oportunidade da autarquia. 
(C) extinção do cargo para o qual prestou concurso. 
(D) invalidação de demissão de servidor que antes 

ocupava o cargo. 
(E) sentença judicial transitada em julgado. 
 
 
 
 

13 As universidades gozam, nos termos da 
Constituição, de autonomia: 
 
I didático-científica. 
II administrativa. 
III de gestão financeira e patrimonial. 

 
Dos itens acima: 
 
(A) apenas I e III estão corretos. 
(B) apenas I e II estão corretos. 
(C) apenas II e III estão corretos. 
(D) os três estão corretos. 
(E) apenas I está correto. 
 
14  De acordo com a Lei n

o
 8.112/90, o prazo para 

que o servidor entre em exercício, contado da data da 
posse, é de: 
 
(A) quarenta dias. 
(B) trinta dias. 
(C) quinze dias. 
(D) noventa dias. 
(E) cento e oitenta dias. 
 
15  Constituem indenizações ao servidor, na forma 
da Lei n

o
 8.112/90, os itens abaixo, EXCETO: 

 
(A) auxílio-educação. 
(B) diárias. 
(C) auxílio-moradia. 
(D) ajuda de custo. 
(E) indenização de transporte. 
 
16  O direito de a Administração anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos favoráveis 
para os destinatários, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé, decai em: 
 
(A) dois anos. 
(B) cinco anos. 
(C) um ano. 
(D) dez anos. 
(E) vinte anos. 
 
17  Hipótese em que a União tenha que intervir no 
domínio econômico para regular preços ou normalizar 
o abastecimento. Hipótese de contratação, pela 
Administração, de profissional de qualquer setor 
artístico, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública: 
 
(A) em ambas, a licitação é dispensável. 
(B) naquela hipótese, a licitação é inexigível; nesta, 

dispensável. 
(C) em ambas, a licitação é inexigível. 
(D) nesta hipótese, a licitação é inexigível; naquela, 

dispensável. 
(E) em ambas, a licitação é parcialmente inexigível e 

parcialmente dispensável. 
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18  A Lei n
o
 8.666/93 veda, salvo exceções, o 

tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre 
empresas brasileiras e estrangeiras. Uma das 
exceções previstas é a existência dos critérios de 
desempate. De acordo com a lei, esses critérios estão 
relacionados aos produtos: 
 
I produzidos no país; 
II produzidos ou prestados por empresas 

brasileiras; 
III produzidos em países que assegurem empregos 

a cidadãos brasileiros. 
 
Dos itens acima: 
 
(A) apenas I está correto. 
(B) apenas I e III estão corretos. 
(C) apenas II e III estão corretos. 
(D) todos estão corretos. 
(E) apenas I e II estão corretos. 
 
19  Segundo o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 
aprovado pelo Decreto n° 1.171, de 22/06/94, a pena 
aplicável a servidor público pela Comissão de Ética é a 
de: 
 
(A) advertência. 
(B) censura. 
(C) repreensão. 
(D) suspensão de até 30 dias. 
(E) multa. 
 
20  Fornecer aos organismos encarregados da 
execução do quadro de carreira dos servidores os 
registros sobre sua conduta ética para o efeito de 
instruir e fundamentar promoção e para todos os 
demais procedimentos próprios da carreira do servidor 
público é incumbência: 
 
(A) da Superintendência de Recursos Humanos. 
(B) do Departamento de Pessoal. 
(C) da Comissão de Ética. 
(D) das Comissões Permanentes Técnicas de 

Avaliação de Servidores Técnicos e Administrativos. 
(E) da Chefia de cada órgão e entidade da 

Administração Pública Federal direta e indireta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte III: Conhecimentos Específicos 
 
21  A Constituição Federal de 1988 aprovou a 
criação do Sistema Único de Saúde, reconhecendo a 
saúde como um direito a ser assegurado pelo Estado e 
pautado pelos princípios de universalidade, equidade, 
integralidade e organizado de maneira: 
 
(A) centralizada, participativa e de fundo a fundo. 
(B) regionalizada, democrática e com controle de 

gestão. 
(C) organizada, humanizada e sistematizada. 
(D) integral, doutrinária e de comando único. 
(E) descentralizada, hierarquizada e com participação 

da população. 
 
22  Segundo a Lei n

o
 8.142, de 28 de dezembro de 

1990, o SUS contará, em cada esfera de governo, sem 
prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as 
seguintes instâncias colegiadas: 
 
(A) Ministério da Saúde e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). 
(B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
(C) Atenção Básica e Hospitalar de Saúde. 
(D) Órgãos de Defesa do Consumidor (PROCONs) 

e Secretarias de Saúde. 
(E) Comissão Intergestores de Saúde e Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA). 
 
23  Em relação à anatomia e à fisiologia do corpo 
humano, analise as afirmativas. 
 
I O sistema nervoso é composto por dois tipos de 

células: os neurônios e os sartórios. 
II As funções da pele incluem, dentre outras, a 

promoção do início da síntese de vitamina D e o 
auxílio nas respostas imunológicas.  

III Os testículos são gônadas masculinas que 
produzem o estrogênio e a progesterona, 
hormônios sexuais que regulam a produção de 
espermatozoides.  

IV A abertura superior do estômago é chamada de 
carina.  

V Os ossos armazenam minerais como o cálcio e o 
fósforo que são liberados na corrente sanguínea 
conforme a necessidade do organismo.  

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
(A) I, III e V. 

(B) I, II e IV. 

(C) II e V. 

(D) III e IV. 

(E) IV e V. 
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24  A vacina BCG é prioritariamente indicada para 
crianças de 0 a 4 anos, com obrigatoriedade para 
menores de 1 ano, como dispõe a Portaria nº 3.030, de 
28 de outubro de 2010, que institui em todo território 
nacional os calendários de vacinação do Ministério da 
Saúde. Em relação à administração desta vacina, 
pode-se afirmar que: 
 
(A) a via é subcutânea, no braço direito, na altura da 

inserção do músculo deltoide. 
(B) não pode ser simultaneamente administrada 

com outras vacinas. 
(C) essa vacina protege os indivíduos já infectados 

pelo Mycobacterium tuberculosis e evita o 
adoecimento por infecção endógena ou 
exógena. 

(D) o uso de óculos pelo vacinador é obrigatório. 
(E) provoca reações gerais, tais como febre ou      

mal-estar. 
  
25  O sistema de condução cardíaca gera e 
transmite impulsos elétricos que estimulam a contração 
do miocárdio. Sob circunstâncias normais, o sistema 
de condução estimula primeiramente a contração 
dos(as): 
 
(A) átrios. 
(B) células nodais. 
(C) células de Purkinje. 
(D) ventrículos. 
(E) vasos cardíacos. 

 
26  A virologia é uma parte da microbiologia que 
estuda os vírus, os quais, ao penetrarem em um 
hospedeiro suscetível, provocam doenças e se 
reproduzem rapidamente. São doenças causadas por 
vírus: 
 
(A) varicela, candidíase e histoplasmose. 
(B) tétano, sífilis e leptospirose. 
(C) hanseníase, gonorreia e febre tifoide. 
(D) difteria, cólera e cancro mole. 
(E) febre amarela, herpes simples e sarampo. 
 
27  Existem diferentes posições com a finalidade de 
proporcionar conforto, realizar exames, procedimentos 
e cirurgia. A posição em que o cliente fica deitado de 
costas, com a cabeça em nível mais baixo que o resto 
do corpo, com declive de 30º a 45º é a:  
 
(A) de Sims. 
(B) de Trendelenburg. 
(C) litotômica. 
(D) de Fowler. 
(E) genupeitoral. 
 
 
 
 
 

28  O termo pirexia está relacionado a: 
 
(A) fome. 
(B) vômito excessivo. 
(C) febre. 
(D) aumento da salivação. 
(E) dor abdominal. 

 
29  As úlceras por pressão constituem um problema 
importante para a enfermagem, pois estão 
frequentemente associadas à qualidade dos cuidados 
prestados. Considerando a prevenção e os cuidados 
com as úlceras por pressão, é correto afirmar que: 
 
(A) para favorecer a promoção do tecido cicatricial, 

no procedimento do curativo, deve-se irrigar a 
lesão com solução fisiológica 0,9 % morna. 

(B) nas ações de prevenção, deve-se hidratar as 
regiões que se apresentam hiperemiadas, 
massageando-as, e anotar as alterações 
visíveis. 

(C) ao realizar o banho, para prevenir e favorecer a 
hidratação da pele, principalmente em idosos 
acamados, deve-se manter a pele úmida 
evitando enxugá-la. 

(D) segundo a National Presasure Ulcer Advisory 
Panel, as úlceras por pressão são classificadas 
em estágio I, quando caracterizada pela 
presença de eritema e/ou perda parcial da pele, 
e em estágio II, quando se apresentam 
clinicamente como uma cratera profunda. 

(E) para evitar, no paciente acamado, atrito da pele 
com os lençóis e consequentemente lesão na 
pele, recomenda-se manter o paciente em 
decúbito lateral contrário ao das punções 
venosas. 

 
30  São princípios que devem ser observados no 
manuseio e preparo de material estéril: 
 
(A) manusear os pacotes estéreis sempre pela parte 

interna e evitar falar sobre o material estéril. 
(B) abrir os pacotes sempre em sentido ao nosso 

corpo, primeiro a parte mais próxima, as laterais 
e, por último, a parte mais distante do nosso 
corpo. 

(C) acondicionar os instrumentais cirúrgicos em 
caixa metálica perfurada ou bandeja de aço inox, 
empacotada em papel grau cirúrgico. 

(D) na esterilização por calor seco, decorrido o 
tempo programado para a esterilização, o 
aparelho deve ser desligado e o material 
esfriado com a estufa aberta. 

(E) acondicionar as agulhas metálicas em tubos de 
ensaio com uma bola de algodão no fundo para 
proteger suas pontas e outra na boca do tubo 
para fechá-lo. 
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31  A lavagem intestinal é utilizada para facilitar a 
eliminação fecal, aliviar distensão abdominal 
ocasionada por flatulência, preparar pacientes para 
cirurgias ou exames e remover o sangue em caso de 
melena. Em relação a este procedimento, é correto 
afirmar que: 
 
 
(A) para sua execução, o cliente deve estar deitado 

em decúbito lateral direito, com o corpo 
ligeiramente inclinado para a frente e apoiado 
sobre o tórax, tendo sua perna esquerda 
flexionada. 

(B) para facilitar a entrada e o trajeto a ser 
percorrido pelo líquido do enteroclisma, ele 
deverá ser introduzido seguindo os contornos 
anatômicos do intestino; por esse motivo, o 
cliente é colocado em posição de Sims. 

(C) a numeração das sondas retais deve ser 
selecionada de acordo com a idade e sexo do 
cliente, sendo de 22 a 24 para crianças e 
adolescentes, de 24 a 26 para mulheres e 26 a 
32 para homens. 

(D) quando a quantidade da solução utilizada para o 
procedimento é superior a 500 mI, chama-se de 
enema, clister ou fleet. 

(E) para realizar a medida da sonda que deverá ser 
introduzida, deve-se colocar a ponta proximal da 
sonda na altura da prega glútea e seguir em 
direção ao  apêndice xifoide. 

 
 

32  Ao se administrar 250 mg de vancomicina 
diluídos em 100 mI de soro fisiológico 0,9% em         30 
minutos, o número de microgotas que deverá correr 
por minuto é de: 
 
(A) 18. 
(B) 48. 
(C) 70. 
(D) 198. 
(E) 234. 
 
 
 
33  Foram prescritos 90 mg de ranitidina via oral de 
12 em 12 horas. Havendo na clínica a solução 
prescrita na apresentação de 150 mg/10ml, a 
quantidade em mililitros que se deve administrar é de: 
 
 
(A) 6. 
(B) 9. 
(C) 10. 
(D) 12. 
(E) 90. 
 
 
 
 

34  Na prescrição de 250 mg de cefalotina 
endovenosa de 6 em 6 horas, ao se utilizar 
frasco/ampola de 1 g diluído em 10 ml de solvente, a 
quantidade em ml da solução que se deve administrar 
é de: 
 
(A) 2.500. 
(B) 250. 
(C) 25. 
(D) 2,5. 
(E) 0,5. 
 

35  Para administrar 2.500.000 UI de penicilina 
cristalina, o auxiliar de enfermagem deverá aspirar de 
um frasco de 5.000.000 UI, que foi diluído em 8 ml de 
água destilada, o volume, em mililitros, de: 
 
(A) 50. 
(B) 25. 
(C) 16. 
(D) 10. 
(E) 5. 

 
 

36  A tuberculose continua sendo mundialmente um 
importante problema de saúde, por exigir o 
desenvolvimento de estratégias para o seu controle, 
considerando-se aspectos humanitários, econômicos e 
de saúde pública. Em relação a este agravo, analise as 
afirmativas abaixo. 
 
I Para a realização de exames bacteriológicos, as 

amostras de escarro devem ser coletadas em 
local fechado e em condições adequadas de 
biossegurança.  

II Doentes de tuberculose pulmonar com 
baciloscopia negativa e resultado positivo da 
cultura são considerados fortes fontes de 
transmissão. 

III A técnica do escarro induzido, utilizando-se 
nebulizador ultrassônico e solução salina 
hipertônica (5 ml de NaCl 3% a 5%), pode ser 
usada em pacientes com forte suspeita de 
tuberculose pulmonar e sem adequado material 
proveniente da árvore brônquica. 

IV As formas exclusivamente extrapulmonares não 
transmitem a doença. 

V Considera-se que após 15 dias de tratamento o 
paciente já não transmite a doença. 

 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
(A) I e III. 
(B) II e V. 
(C) III e IV. 
(D) I, III e V. 
(E) II, IV e V. 
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37  Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e o Unicef, em torno de seis milhões de vidas 
de crianças estão sendo salvas a cada ano por causa 
do aumento das taxas de amamentação exclusiva. 
Acerca do aleitamento materno é correto afirmar que:  
    
(A) vários estudos sugerem que a duração da 

amamentação na espécie humana seja, em 
média, de seis meses a um ano de idade, 
quando costuma ocorrer o desmame 
naturalmente. 

(B) para as mães manterem a lactação após 
retornarem ao trabalho, é importante a prática da 
ordenha; o leite ordenhado deve ser oferecido à 
criança de preferência utilizando-se copo, xícara 
ou colher. 

(C) a amamentação em livre demanda, com técnica 
correta, e o uso de complementos (água, chás e 
outros leites) são medidas eficazes na 
prevenção do ingurgitamento mamário. 

(D) atualmente, a chupeta tem sido aconselhada 
pela possibilidade de interferir positivamente na 
duração do aleitamento materno e no 
desenvolvimento psicoafetivo do lactente. 

(E) as mulheres que amamentam devem ser 
encorajadas a ingerir líquidos em excesso, pois 
aumentam a produção de leite. 

 
38  Considerando-se a transmissão vertical do vírus 
da imunodeficiência humana (HIV), pode-se afirmar 
que: 
 
(A) a realização de procedimentos durante a 

gestação, tais como amniocentese e 
cordocentese, não acarreta risco de transmissão 
vertical. 

(B) toda gestante soropositiva para o HIV deve 
receber, após parto, infusão endovenosa de 
AZT. 

(C) quanto maior o tempo de ruptura das 
membranas amnióticas, maior será o risco de 
transmissão do HIV. 

(D) a episiotomia é indicada porque evita um 
trabalho de parto prolongado e risco de 
exposição a maior volume de sangue. 

(E) em relação à via de parto, a cesárea eletiva 
aumenta o risco de transmissão vertical do HIV. 

 
39  Segundo o Ministério da Saúde (MS), a prova do 
laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos 
os casos suspeitos de dengue durante o exame físico. 
Para fazer a prova do laço é preciso usar um(a): 
 
(A) aparelho de aferir pressão. 
(B) seringa de 5 mI  e agulha hipodérmica. 
(C) espirômetro. 
(D) dispositivo venoso de acordo com o tamanho da 

veia. 
(E) estetoscópio. 
 

40  A Norma Reguladora de Segurança e Saúde no 
Trabalho em Estabelecimentos de Saúde, denominada 
de NR 32, estabelece as diretrizes básicas para 
implementação de medidas de proteção à segurança e 
à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 
como daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral. Segundo essas 
diretrizes: 
 
(A) para prevenção de infecção cruzada e/ou 

extravio, o trabalhador deve deixar o local de 
trabalho com os equipamentos de proteção 
individual utilizados em suas atividades laborais. 

(B) nas salas de cirurgia e de parto, os recipientes 
de segregação dos resíduos necessitam de 
tampa para vedação provida de sistema de 
abertura sem contato manual. 

(C) a trabalhadora gestante só será liberada para o 
trabalho em áreas com exposição a vapores 
anestésicos após ciência das informações 
contidas no Programa de Prevenção de Riscos. 

(D) no ambiente em que há preparo/manipulação de 
quimioterápicos antineoplásicos, compete ao 
empregador proibir fumar, comer ou beber, bem 
como portar adornos ou maquiar-se. 

(E) os recipientes que recebem materiais 
perfurocortantes devem ser lacrados, 
etiquetados e descartados quando atingirem a 
metade de sua capacidade. 

 
41  A exposição dos trabalhadores da área de saúde 
ao sangue e a outros materiais biológicos pode trazer 
risco de transmissão do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) e dos vírus das hepatites B (HBV) e       
C (HCV). A exposição percutânea é classificada 
quando há:  
 
(A) respingos na face, envolvendo olho, nariz, boca, 

ou na genitália. 
(B) contato com pele não íntegra, como dermatite ou 

feridas abertas, por exemplo. 
(C) exposição através de lesão por mordeduras 

humanas. 
(D) contato com pele íntegra desprotegida de 

equipamentos de proteção individual. 
(E) lesões provocadas por instrumentos perfurantes 

e cortantes. 
 
42  Nas situações de risco ocupacional para 
profissionais de saúde são considerados materiais 
biológicos envolvidos na transmissão do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV): 
 
(A) saliva, lágrimas e sêmen. 
(B) fezes, urina e sangue. 
(C) líquido articular, líquor e líquido pericárdico. 
(D) vômitos, secreções nasais e líquido peritoneal. 
(E) suor, líquido amniótico e cerume. 
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43  No caso de exposição cutânea a material 
biológico, recomenda-se como primeira conduta: 
 
(A) a lavagem exaustiva do local exposto com água 

e sabão. 
(B) expressão do local exposto como forma de 

facilitar o sangramento espontâneo. 
(C) lavar exaustivamente com água ou com solução 

salina fisiológica. 
(D) proceder desinfecção com solução de 

hipoclorito. 
(E) iniciar imediatamente a quimioprofilaxia         

pós-exposição ocupacional. 
 

44  A pneumonia é a inflamação do parênquima 
pulmonar associada ao aumento acentuado dos 
líquidos intersticial e alveolar. Acerca deste agravo é 
correto afirmar que: 
 

(A) a hidratação é um fator de risco no 
desenvolvimento da pneumonia. 

(B) os idosos podem não apresentar febre no 
quadro de pneumonia. 

(C) os exames complementares mais utilizados são 
a ultrassonografia de tórax e a cultura de 
escarro. 

(D) as principais manifestações da pneumonia são: 
febre, sudorese, vômitos, diarreia e hemoptise. 

(E) o tratamento é a base de antibióticos, 
antitérmicos e xaropes contra tosse. 

 
45 Às clientes portadoras de vulvovaginites 
recidivantes, é imprescindível que o auxiliar de 
enfermagem oriente quanto ao/à: 
 
(A) higiene íntima com ácido acético e ingestão de 

vitamina A. 
(B) tratamento da dismenorreia via sistêmica e 

terapêutica tópica vaginal. 
(C) uso de duchas após relação sexual e troca de 

roupa íntima. 
(D) uso de preservativo e tratamento do parceiro. 
(E) lavagem das mãos antes e após as eliminações, 

suspendendo uso de anticoncepcional. 
 

46  O processo de instalação do câncer de colo 
demora muitos anos e as alterações celulares são 
facilmente detectadas através do exame citológico. 
Para garantir boa qualidade deste exame, o auxiliar de 
enfermagem deve orientar a mulher quanto a alguns 
cuidados importantes antes da sua realização, tais 
como: 
 
(A) suspender 12 horas antes do exame o uso de 

medicamentos via vaginal. 
(B) realizar rigorosa higiene íntima através de 

ducha. 
(C) não ter relações sexuais por 24 horas. 
(D) ingerir 5 copos de água e manter bexiga cheia. 
(E) realizar o exame, de preferência, no período 

menstrual. 

47  Um dos princípios científicos nos quais se 
baseia a determinação do período fértil da mulher é: 
 

(A) os espermatozoides, após sua deposição no canal 
vaginal, têm capacidade para fecundar um óvulo 
até o período de 24 a 36 horas. 

(B) a ovulação costuma acontecer 10 dias antes da 
próxima menstruação. 

(C) a prolactina, enzima produzida pela córtex uterina, 
é a responsável pela inibição da ovulação. 

(D) os ciclos menstruais irregulares são determinantes 
na identificação do período fértil. 

(E) o óvulo, após a ovulação, tem uma vida média de 
24 horas. 

 

48  Em obstetrícia, o ―sinal de rebote‖ se caracteriza: 
 

(A) pelo movimento do feto contra os dedos do 
examinador, após ser empurrado para cima, 
quando da realização do exame ginecológico. 

(B) pela contração uterina indolor, que começa no 
início da gestação, tornando-se mais notável à 
medida que esta avança. 

(C) pela vibração ou tremor abdominal, perceptível por 
volta da 20ª semana de gestação, decorrente do 
movimento fetal. 

(D) pelas modificações do comportamento sexual da 
gestante, com diminuição ou aumento da libido ou 
alteração da autoestima, frente ao corpo 
modificado. 

(E) pelos batimentos cardíacos fetais detectáveis por 
estetoscópio de Pinard ou por um aparelho 
amplificador denominado sonar Doppler. 

  

49  O hormônio que provoca a contração uterina, 
muito utilizado para auxiliar no trabalho de parto, pois 
atua nas fibras do miométrio provocando contrações, é 
o(a): 
 

(A) progesterona. 
(B) ocitocina. 
(C) estrogênio. 
(D) prostigmine. 
(E) prolactina. 

 

50  Um cuidado importante ao recém-nato (RN), 
ainda na sala de parto, consiste em manter as vias 
aéreas superiores pérveas. Quanto a este 
procedimento, é correto afirmar que: 
 

(A) é preciso posicionar o RN em decúbito ventral, 
com o pescoço ligeiramente estendido para 
proceder à aspiração. 

(B) é necessário primeiro aspirar o nariz e depois a 
boca do RN. 

(C) quando houver grande quantidade de secreção na 
boca, deve-se lateralizar a cabeça do RN. 

(D) a aspiração vigorosa estimula a faringe posterior e 
diminui o reflexo da salivação. 

(E) para facilitar a entrada de ar nos pulmões, 
recomenda-se que o pescoço do bebê esteja bem 
fletido. 
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51  Uma das tarefas do profissional de enfermagem 
é o registro, no prontuário do paciente, de todas as 
observações e assistência prestada. Recomenda-se 
para maior precisão ao registro das seguintes 
informações: 
 

(A) pular linha entre um registro e outro, utilizar 
parágrafos sempre que necessário e assinar 
cada registro efetuado. 

(B) as intercorrências, recebimento de informações 
ou tomada de conduta deverão ser registradas, 
detalhadamente, ao final do plantão. 

(C) jamais rasurar a anotação; caso se cometa um 
engano ao escrever, não apagar e nem riscar, 
mas usar somente corretor de texto. 

(D) assinar a anotação e apor o número de inscrição 
do Conselho Regional de Enfermagem. 

(E) sempre utilizar os verbos na terceira pessoa do 
singular e termos gerais como ―segue em 
observação‖. 

 
52  A transfusão de sangue é um procedimento 
utilizado para, por meio de acesso venoso, administrar 
sangue total ou um de seus componentes, tais como 
plasma, concentrado de hemácias, crioprecipitado, 
concentrado de plaquetas. Considerando-se o 
tratamento com produto hemoterápico, analise as 
afirmativas abaixo. 
 

I O produto deverá ter uma etiqueta informando 
obrigatoriamente nome completo do doador; 
grupo  ABO e tipo Rh do receptor; data e nome do 
responsável pela realização do teste e sua 
liberação. 

II O sangue conservado em refrigerador, 
considerando-se o risco de hemólise, deve ser 
retirado no momento de ser administrado. 

III O tempo de transfusão não deve exceder a          
4 horas, devido ao risco de proliferação 
bacteriana. 

IV Nos primeiros 15 minutos deve-se deixar o 
sangue gotejar rapidamente – o que evita a 
ocorrência de coagulação. 

V Se, durante a transfusão, ocorrerem reações, 
recomenda-se interromper a transfusão, 
mantendo a punção venosa com uma solução 
fisiológica a 0,9%. 

VI Se absolutamente necessário, pode-se adicionar 
ao produto hemoterápico medicamentos e 
substâncias, bem como a sua infusão 
concomitante pela mesma linha/equipo. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

(A) I, IV e V. 

(B) II, III e VI. 

(C) I e VI. 

(D) II e IV. 

(E) III e V. 
 
 

53  Em relação à venóclise, recomenda-se: 
 

(A) que os acessos periféricos sejam trocados em 
intervalos de 72 horas e sempre que necessário. 

(B) puncionar as veias periféricas da prega do 
cotovelo e a do dorso das mãos. 

(C) a técnica em "Z", pois promove a vedação do 
trajeto no espaço intramuscular. 

(D) repouso absoluto, o que evita embolia gasosa. 
(E) esticar a pele na introdução da agulha, com o 

bisel voltado para baixo, mantendo-se um 
ângulo de 45°. 

 
 

54  Habitualmente faz-se a verificação do pulso sobre 
a artéria radial e, eventualmente, quando o pulso está 
filiforme, sobre as artérias mais calibrosas, como a: 
 

(A) pediosa. 
(B) tricúspide. 
(C) jugular. 
(D) carótida. 
(E) dorso do pé. 

 
 

55  Um dos cuidados referente à administração de 
insulina em adulto é: 
 

(A) manter, durante duas semanas, o mesmo 
local/área de aplicação, evitando o rodízio.  

(B) evitar o massageamento do local de aplicação. 
(C) agitar o frasco de insulina vigorosamente antes 

de aspirar com a seringa a quantidade desejada. 
(D) inserir a agulha de insulina na posição de um 

ângulo de 45 º. 
(E) manter a insulina em local limpo, seco e com 

temperatura entre 28 º e 30 ºC. 
 
 

56  Uma das barreiras utilizada para o controle da 
disseminação de micro-organismos no ambiente 
hospitalar é o uso de luvas. Considerando-se a técnica 
correta de calçar e descalçar luvas estéreis, deve-se: 
 

(A) ao abrir o pacote de luvas, posicionar a abertura 
do envelope para baixo e o punho para cima,  

(B) após abrir o pacote, tocar somente na parte 
interna, evitando encostar os dedos nas luvas 
estéreis. 

(C) com a mão não enluvada segurar uma das luvas 
pela dobra do punho, pois é a parte que irá 
aderir à pele ao calçá-la. 

(D) ao enluvar uma das mãos, ajustar a luva aos 
dedos, ao contorno das mãos e punho com 
auxílio da mão não enluvada. 

(E) após o uso das luvas, removê-las, segurando-as 
pela parte interna do punho e puxando-as em 
direção aos dedos. 
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57  O hipoclorito de sódio é um desinfetante 
indicado para artigos e superfícies e tem como 
desvantagem: 
 

(A) corroer artigos e superfícies metálicas. 
(B) provocar náuseas e vômitos em quem o manipula. 
(C) produzir despigmentação da pele. 
(D) tornar opaco equipamentos de acrílico. 
(E) possuir grande potencial carcinogênio. 

 
58  Um dos parâmetros utilizados para avaliar o 
estado nutricional de um indivíduo é o antropométrico. 
Este parâmetro refere-se a: 
 
(A) sinais e sintomas de carências nutricionais. 
(B) peso, comprimento/altura, circunferências, 

dentre outros. 
(C) avaliação de alimentação com base em 

informações sobre hábitos e alergias 
alimentares. 

(D) horário, quantidade e aceitação da dieta 
prescrita. 

(E) alterações funcionais relacionadas à 
alimentação. 

 
59  Dentre as emergências relacionadas ao álcool, a 
intoxicação aguda é a causa mais frequente de 
atendimento no pronto-socorro. Uma das intervenções 
no caso de intoxicação alcoólica é:  
 

(A) proceder à lavagem gástrica com carvão 
ativado. 

(B) preparar material para biópsia para detectar grau 
de lesão hepática. 

(C) administrar via intramuscular anticonvulsivante. 
(D) observar e monitorar a febre, hipotensão ou 

hipertensão. 
(E) realizar banho frio e conter no leito. 

 
60  Considerando-se aspectos do sigilo profissional, 
é responsabilidade e dever do auxiliar de enfermagem: 
 

(A) franquear o acesso a informações e documentos 

a pessoas que não estão diretamente envolvidas 

na prestação da assistência. 

(B) abster-se de revelar informações confidenciais 

de que tenha conhecimento em razão do seu 

exercício profissional a pessoas ou entidades 

que não estejam obrigadas ao sigilo. 

(C) em atividades multiprofissionais, quando 

necessário à prestação da assistência, exigir 

que o fato sigiloso seja revelado. 

(D) no segredo profissional referente ao menor de 

idade, somente deixar de mantê-lo quando a 

revelação for solicitada por pais ou 

responsáveis.  

(E) se for intimado como testemunha, comparecer 

perante a autoridade e, se for o caso, declarar 

seu impedimento de revelar o segredo. 

Espaço reservado para rascunho 
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Espaço reservado para rascunho 
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Parte IV: Redação 
 
 

No texto que você leu no início desta prova, ―Facultativo‖, de Carlos Drummond de Andrade, diz o autor na 
conclusão: ―Era como se o vigia lhe dissesse: ‗Veja bem, está estragando meu dia. Então não sabe o que quer 
dizer facultativo?‘ João pensava saber, mas nesse momento teve a intuição de que o verdadeiro sentido das 
palavras não está no dicionário; está na vida, no uso que delas fazemos. Pensou na Constituição e nos milhares 
de leis que declaram obrigatórias milhares de coisas, e essas coisas, na prática, são facultativas ou inexistentes.‖ 
 
A conclusão reforça uma linha de leitura do texto, relacionada a uma prática de esperteza, de malandragem, de 
habilidade astuciosa, corrente entre nós, a que se convencionou chamar ―jeitinho brasileiro‖. Qual a sua opinião a 
respeito deste assunto? Você acha que seja uma vantagem ou uma desvantagem para a vida em sociedade? 
Essa prática traz ou não consequências danosas e antiéticas para a sociedade?  
 
Em cerca de 20 a 25 linhas, redija um texto dissertativo sobre esse tema, usando argumentos consistentes que 
fundamentem suas considerações. Não se esqueça de dar um título ao texto. 
 
Leia abaixo, com atenção, os critérios que serão usados para a avaliação de seu texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aspectos formais da Língua Portuguesa: texto adequado à modalidade escrita culta, observando-se as 
normas: de pontuação, ortográficas (conforme o acordo ortográfico em vigor), de concordância nominal 
e verbal, de regência nominal e verbal, de flexão nominal e verbal e de emprego de pronomes.  

     Pontuação máxima: 30 pontos  
 

 aspectos textuais: estruturação de períodos e de parágrafos, observando-se a unidade lógica e a 
coerência das ideias entre as partes do texto; adequação ao tema proposto e ao modo de organização 
do discurso: descrição, narração, dissertação/argumentação.  

     Pontuação máxima: 30 pontos  
 

 aspectos discursivos: coesão textual; coerência interna e externa; concisão e clareza das ideias; 
aprofundamento dos argumentos utilizados; adequação semântica.  

     Pontuação máxima: 40 pontos 
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