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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 

 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui o 

necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  
 O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à 

resposta solicitada de cada questão. 
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  
 O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e somente poderá anotar suas opções de 

respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e nem o 
CARTÃO RESPOSTA.  

 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em 
Ata de suas respectivas assinaturas.  

 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA devidamente 
assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências necessárias. 
Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior. 
 

 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 Ao receber este Caderno de Questões, verifique se: 
 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 

Vacina da gripe: o que muda em 2020 
Com a ameaça do coronavírus, a campanha de vacinação da gripe foi 
antecipada. Saiba quem pode tomar o imunizante contra o influenza na 

rede pública 
 

Por André Biernath 
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Em sua 21ª temporada, a Campanha Nacional de 
Vacinação Contra a Gripe segue mais forte do que nunca. 
Só para 2020, o Ministério da Saúde encomendou ao 
Instituto Butantan, órgão responsável por fabricar as 
vacinas, mais de 75 milhões de doses. A meta é proteger 
ao menos 67 milhões de brasileiros.  

A estratégia, aliás, teve que ser revista de última 
hora: com a confirmação dos primeiros casos de infecção 
pelo novo coronavírus no Brasil, o governo antecipou a 
campanha em quase um mês. Antes, a proposta era iniciar 
os trabalhos na segunda quinzena de abril. Agora, as 
primeiras doses _____¹(ver questão 5) disponíveis para o 
público-alvo a partir do dia 23 de março.  

“Antecipamos a campanha _____² (ver questão 8) a 
vacina deixa o sistema imunológico 80% protegido contra 
cepas do vírus influenza, milhares de vezes mais comuns 
que o coronavírus”, justificou, em entrevista coletiva, o 
ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta. “Se a pessoa 
avisa que foi vacinada [contra a gripe], isso auxilia no 
raciocínio do profissional de saúde, do médico pensar em 
outros vírus por trás de uma doença”, completou. 

Que fique claro: não é que a vacina da gripe diminui 
o risco de contágio por coronavírus. Mas, ao proteger a 
população mais vulnerável, a injeção evita que o influenza 
sobrecarregue o sistema respiratório. E se sabe que o 
coronavírus tende a provocar complicações entre quem 
está enfraquecido por uma doença ou carrega outros 
agentes infecciosos no corpo. 

A vacinação ainda desafoga os pronto-socorros e 
hospitais do sistema público e privado, que vão ter menos 
pacientes com gripe e mais espaço para um eventual surto 
de Covid-19 (o nome da doença provocada pelo novo 
coronavírus). 

A médica Isabella Ballalai, vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), vê com bons 
olhos a decisão do Ministério da Saúde. “A antecipação é 
super bem-vinda. Março é a melhor época para começar a 
campanha, pois o vírus da gripe já circula entre nós. Quanto 
antes vacinarmos, mais a população estará preparada para 
enfrentá-lo”, acredita. (...) 

 

Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/vacina-gripe-2020/ . Acesso 
em 06/03/2020. 

 
 

1. Na frase “A estratégia, aliás, teve que ser revista de última 
hora” (linhas 7 e 8 do TEXTO I), a classe de palavras a que 
pertence o termo em destaque é 

 

A) a das conjunções. 
B) a das preposições 
C) a dos advérbios 
D) a dos adjetivos 

2. De acordo com o TEXTO I, a antecipação da campanha de 
vacinação contra a gripe ajudará a lidar com o coronavirus 
pelos motivos a seguir: 

 

I. Facilita o diagnóstico do médico que atender a pacientes que 
foram vacinados. 

II. Ajuda a desafogar o sistema de saúde, que acaba tendo mais 
espaço para cuidar de uma eventual epidemia de Covid-19. 

III. Evita que a população mais vulnerável contraia o Covid-19. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) em todas as afirmativas. 
B) apenas na afirmativa I. 
C) apenas na afirmativa em II. 
D) apenas nas afirmativas I e II. 

 
 

3. Ainda na frase “A estratégia, aliás, teve que ser revista de 
última hora” (linhas 7 e 8 do TEXTO I), o autor se refere a uma 
modificação na Campanha Nacional de Vacinação Contra a 
Gripe. Esta mudança, de acordo com o TEXTO I, consiste em 
 

A) ampliar o público-alvo da campanha. 
B) antecipar a campanha. 
C) aumentar o número de doses da vacina. 
D) antecipar a importação de 75 milhões de doses da vacina. 

 
 

4. Sobre a vacina da gripe, mencionada no TEXTO I, é correto 
afirmar que ela 
 

A) pode evitar que pessoas que contraiam o coronavírus 
desenvolvam casos mais graves do Covid-19 por já estarem 
enfraquecidas pelo influenza. 

B) protege a pessoa vacinada contra todas as formas de gripe 
associadas ao vírus influenza. 

C) diminui a chance de a pessoa vacinada contrair o coronavírus. 
D) aumenta a chance de quem está vacinado ter o Covid-19. 

 
 

5. Assinale a alternativa que apresenta a forma do verbo “estar” 
que preenche corretamente a lacuna 1, contida na linha 12 do 
TEXTO I, mantendo a coesão e a coerência. 
 

A) estarão 
B) estão 
C) estará 
D) estaria 

 
 

6. Na frase “Antecipamos a campanha porque a vacina deixa o 
sistema imunológico 80% protegido contra cepas do vírus 
influenza, milhares de vezes mais comuns que o coronavírus” 
(linhas 14 a 17), citada no TEXTO I, encontramos 
 

A) 4 substantivos. 
B) 9 substantivos. 
C) 7 substantivos. 
D) 11 substantivos. 
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7. Para a lacuna 2, contida na linha 14 do TEXTO I, assinale a 
forma ortográfica que a preenche corretamente. 

 

A) porque 
B) por que 
C) porquê 
D) por quê 
 

 

8. A respeito da Campanha Nacional de Vacinação Contra a 
Gripe, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre 
elas: 
  

I. A vacinação contra a gripe desafoga os pronto-socorros e 
hospitais, diminuindo a quantidade de pacientes com gripe e 
dando mais espaço para que eles cuidem de pacientes com 
Covid-19 

PORQUE 
 

II. A injeção evita que o influenza sobrecarregue o sistema 
respiratório deixando o paciente mais suscetível a 
complicações causadas pelo coronavírus. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.   
 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma 
justificativa correta da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não 
é uma justificativa correta da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição 
verdadeira.   

 
TEXTO II 

 
 
9. Por qual motivo o candidato à vaga de emprego foi 

desclassificado: 
 

I. Por responder à pergunta de maneira gramaticalmente 
equivocada. 

II. Não empregou o verbo de maneira correta. 
III. Não empregou a concordância nominal de maneira correta. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) em todos os itens. 
B) somente nos itens II e III.  
C) somente nos itens I e III. 
D) somente nos itens I e II. 

TEXTO III 
 

 
 

10. No primeiro quadrinho, onde o Leão fala: “Meu desejo não se 
realizou!”, de acordo com a colocação pronominal utilizada 
neste trecho, podemos concluir que ocorreu 
 

A) ênclise. 
B) mesóclise.  
C) próclise. 
D) colocação pronominal nas locuções verbais. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE JAGUARIBE 

 

11. De acordo com o último censo demográfico realizado pelo 
IBGE, em 2010, a população de Jaguaribe-CE registrou 
34.404 habitantes.  

Fonte: IBGE Cidades. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/jaguaribe/panorama Acesso em 28 set 

2020. 
 

Considerando o ano de 2020, no qual o cálculo segue uma 
estimativa, pode-se afirmar que a população de Jaguaribe-CE 
 

A) é de aproximadamente 35.000 habitantes, tendo um pequeno 
e inexpressivo acréscimo. 

B) decaiu mais de 10% do contingente de 2010, dado a fatores 
recentes como acidentes naturais, sendo de pouco mais de 
32.000 habitantes atualmente. 

C) aumentou em mais de 15% do valor de 2010, sendo hoje 
quase 40.000 habitantes.  

D) cresceu mais de 50%, estando com quase 50.000 habitantes, 
sendo hoje um município de importante concentração de 
trabalhadores em diferentes setores da economia.  

 
 

12. Sabendo-se que a área municipal territorial equivale a 
1.877,062 km² (IBGE Cidades. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/jaguaribe/panorama. 
Acesso em 28 set 2020), pode-se afirmar que a densidade 
demográfica no município de Jaguaribe-CE é 
 

A) baixíssima, de 18,33 hab/km². 
B) média, de 122 hab/km². 
C) baixa 59,06 hab/km². 
D) alta, de 1.156 hab/km². 
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13. Leia o trecho da reportagem a seguir: 
 

Jaguaribe. Um verdadeiro encontro de sabores marca a VIII 
edição do Festival do Queijo de Jaguaribe, que será realizado 
nos próximos dias 3 e 4 de dezembro, no Parque de 
Exposições Agropecuárias Deputado Francisco Monte, 
localizado no Centro da cidade. (...) 
Além de palestras e oficinas, ministradas por especialistas nas 
áreas de produção de leite e queijo, haverá concursos 
gastronômicos com a escolha do melhor queijo e o melhor 
prato à base de queijo coalho. O VIII Festival do Queijo de 
Jaguaribe tem o intuito de reunir produtores, valorizar a 
produção do queijo artesanal local, bem como contribuir com 
informações para toda a cadeia produtiva do queijo. 

 
Fonte: Diário do Nordeste. Disponível em: 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/festival-do-queijo-em-
jaguaribe-1.800746. Acesso em 29 set 2020. 

 

O Festival do Queijo de Jaguaribe já virou tradição no 
município. No ano de 2019, ocorreu a 

 
A) XII Edição do Festival do Queijo de Jaguaribe. 
B) XIII Edição do Festival do Queijo de Jaguaribe. 
C) XV Edição do Festival do Queijo de Jaguaribe. 
D) XIV Edição do Festival do Queijo de Jaguaribe. 
 
 

14. Leia o trecho a seguir: 
 
A Igreja Matriz de Jaguaribe, que teve sua origem na 
construção da capela primitiva em louvor de Nossa Senhora 
da Purificação ou Candeias, remonta ao século XVIII, quando 
o Sítio Jaguaribe-Mirim no último quartel, já estava com 
habitações que justificavam a existência de um orago, em 
tomo do qual iam-se construindo novas moradias, formando 
assim um pequeno núcleo habitacional. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguaribe. Disponível em: 

https://www.jaguaribe.ce.gov.br/omunicipio.php Acesso em 28 set 2020. 
 

O contexto de origem da vila de Jaguaribe representa 
 

A) a tradição da fé cristã neopentecostal fortemente arraigada no 
nordeste brasileiro. 

B) a raiz comum de quase todas ou a maioria das cidades 
brasileiras, que cresceram a partir do cristianismo católico, 
com prédios e ruas girando no entorno do templo católico. 

C) uma outra relação e lógica sobre as cidades brasileiras, na 
qual há independência de quaisquer fatores religiosos, já que 
a população local não compartilha de tradições dogmáticas.  

D) o tempo remoto da construção da vila e capelas, no século 
XVIII, refletindo uma origem muito ligada à estrutura social 
europeia, diferente das demais regiões nordestinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. Leia o trecho a seguir: 
 

No princípio, era Riacho do Sangue. Depois se chamou Frade, 
denominação atribuída pela Resolução de 6 de maio de 1833, 
do Conselho da Província. Tempos mais tarde, o pequeno 
povoado mudou de lugar e graças à Lei nº 518, de 1º de agosto 
de 1850, foi se juntar a Cachoeira, hoje Solonópole.  
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE. Disponível em 
https://www.jaguaribe.ce.gov.br/omunicipio.php Acesso em 29 set 2020. 

 

O nome do município de Jaguaribe que sucedeu, na segunda 
metade do século XIX, Riacho de Sangue e Frade, foi 
 

A) Candeias.  
B) Queijarias. 
C) Jaoaribe. 
D) Jaguaribe-Mirim. 

 
 

16. Leia o trecho a seguir: 
 

Em razão do exposto, defendemos a ideia de que mesmo o 
queijo sendo já objeto de fabricação voltada para a venda 
pelos comboieiros e feirantes desde o final do século XIX, é a 
partir da década de 1970 que se tem o domínio do derivado do 
leite como predominante na economia local, subsidiando 
literalmente um grupo de produtores rurais. Em outras 
palavras, o queijo deixa de ser um produto caseiro, apenas, ou 
um produto de sustento para algumas famílias, e toma a 
dimensão de produção com maior rendimento para a região do 
Jaguaribe, em particular para os munícipes de Jaguaribe. 

 
ULISSES, Ivaneide. Consumo e tradição: a inserção do queijo coalho 
de Jaguaribe-CE no mercado de produtos de artesanais (1970-2010), 

2016, p. 60. 
 

Sobre a produção do queijo em Jaguaribe-CE, pode-se 
constatar que 
 

A) desde o século XIX, foi a principal forma de subsistência das 
populações que viviam no entorno de Jaguaribe. 

B) foi produzido para consumo próprio e venda desde o século 
XIX, assumindo papel central na economia de muitas famílias 
desde 1970. 

C) por quase cem anos, foi tratado como um objeto estritamente 
de consumo próprio, sem nenhuma relação comercial. 

D) até hoje se constitui como um dos pilares fundamentais da 
subsistência econômica em Jaguaribe-CE, desde o século 
XIX. 
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17. Leia o Hino Oficial do Município de Jaguaribe-CE a seguir 
transcrito: 

 
Jaguaribe eu te amo de verdade 
És tão linda minha querida cidade 
Ao passar em tuas terras eu percebo 
O sossego a reinar por todo o lado 
Se por seca estás sempre castigada 
Teu sorriso jamais chega a se apagar 
Jaguaribe tu serás sempre amada 
Somos felizes por viver em teu regaço. 
 
Ó Jaguaribe 
Terra amada 
És triunfante sempre em tua jornada 
Teu seio forte 
Nos faz seguros 
E confiantes em teu brilho futuro. 
 
Não esqueço quando estavas começando 
Pouca gente em tuas ruas palmilhava 
Mas com garra e coragem trabalhando 
As primeiras praças nos edificaram 
Foram anos de difíceis trajetórias 
Mas nada pode deter o avanço teu 
E hoje Jaguaribe estás na história 
E essa glória você sempre mereceu. 
 
Ó Jaguaribe 
Terra amada 
És triunfante sempre em tua jornada 
Teu seio forte 
Nos faz seguros 
E confiantes em teu brilho futuro. 

 
Letra: Aleide Ferreira. 

Intérprete: Cícero de Lima Pereira. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguaribe. Disponível em 

https://www.jaguaribe.ce.gov.br/simbolos.php Acesso 28 set 2020. 
 

De acordo com a letra do Hino de Jaguaribe-CE, identifica-se 
importantes características do município cearense, dentre as 
quais pode-se identificar corretamente: 

 
A) O rio que dá nome ao município e a esperança das pessoas 

no progresso entregue pelo rio. 
B) Os anos difíceis de trajetória retratados na dificuldade das 

pessoas em adquirirem água e emprego, garantido após a 
industrialização nos anos 2000. 

C) O bioma da caatinga, o clima seco e quente, em meio ao 
sentimento topófilo (sentimento bom) de seu povo. 

D) A grande floresta equatorial e a diversidade animal existente 
em toda a área territorial municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

18. Leia o trecho a seguir: 
 

As “fabriquetas” surgem desse espaço rico e especial, o da 
cozinha. Aos poucos, com o aumento da produção do queijo, 
a “fabriqueta” se amplia e avança para a “área de serviço”. 
Posteriormente, se o negócio prosperava, tornava-se 
necessário que a queijaria se apartasse não apenas da 
cozinha, mas também da casa para se tornar um ambiente 
independente como uma oficina. 
 
ULISSES, Ivaneide. Consumo e tradição: a inserção do queijo coalho de 

Jaguaribe-CE no mercado de produtos de artesanais (1970-2010), 
2016, p. 67. 

O trecho supracitado refere-se ao 
 

A) modo de produção industrial e comercial dos queijos coalhos 
em Jaguaribe. 

B) modo de produção artesanal e familiar dos queijos coalhos em 
Jaguaribe. 

C) modo de produção industrial técnica-científica dos queijos 
coalhos em Jaguaribe. 

D) modo de produção coletiva e industrial dos queijos coalhos em 
Jaguaribe. 

 
 

19. Jaguaribe-CE, situado na faixa equatorial, tem características 
climáticas muito próprias e que ajudam a dar forma, 
parcialmente, ao conjunto de relações econômicas existentes 
no município. Sobre as características climáticas de 
Jaguaribe-CE, assinale a alternativa correta. 

 
  

A) Tropical de altitude, quente e úmido. 
B) Subtropical, quente e seco. 
C) Equatorial, semi-desértico. 
D) Tropical quente, semi-árido. 

 
 

 

20. Analise as alternativas a seguir e indique a média de 
temperatura e precipitação de Jaguaribe-CE condizente com a 
realidade da área. 

  
A) Em Jaguaribe-CE, as temperaturas médias giram em torno 

de 22ºC e a precipitação atinge até 1.200mm anualmente. 
B) Em Jaguaribe-CE, as temperaturas médias giram em torno 

de 35ºC e a precipitação atinge até 400mm anualmente. 
C) Em Jaguaribe-CE, as temperaturas médias giram em torno 

de 28ºC e a precipitação atinge até 700mm anualmente. 
D) Em Jaguaribe-CE, as temperaturas médias giram em torno 

de 20ºC e a precipitação atinge até 2.000mm anualmente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Para executar a prescrição médica com segurança é 
necessário que o profissional de enfermagem tenha domínio 
científico e tecnológico, o que envolve a administração de 
medicamentos, conhecimento sobre a farmacologia de cada 
droga, dose, efeitos terapêuticos, efeitos adversos, 
contraindicações, diluição, interações medicamentosas e 
cálculo da dose. Sobre a administração de digitálicos assinale 
o item que é dever do Auxiliar de Enfermagem: 

 

A) Realizar o teste de allen 
B) Colocar o paciente na posição de sims 
C) Verificar o pulso antes da administração da droga 
D) Verificar a temperatura do paciente após 30 minutos da 

administração da droga 
 
 

22. Existem diferentes posições que facilitam a realização de 
exames físicos e diagnósticos, cirurgias e tratamentos. Ao 
posicionar um paciente em decúbito dorsal, em que o paciente 
estará com o corpo inclinado e com a cabeça em um plano 
inferior, o Auxiliar de Enfermagem estará posicionando o 
paciente na posição de: 

 

A) Sims 
B) Trendelenburg 
C) Fowler 
D) Semi-fowler 
 
 

23. Com relação aos cuidados de enfermagem e a verificação dos 
sinais vitais, assinale a alternativa correta. 

 

A) A verificação da pressão arterial possibilita conhecer os 
valores de pressão sistólica, diastólica e pressão de pulso.  

B) A temperatura retal é menos acurada do que a temperatura 
axilar. 

C) Em uma avaliação da frequência respiratória de um paciente 
com 37 irpm: o paciente encontra-se eupneico. 

D) A frequência cardíaca no adulto varia de 60 a 100 bpm. O 
paciente que possui uma FC de 57 bpm, encontra-se 
taquicárdico. 

 
 

24. De acordo com a Lei nº 7.498/1986, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras 
providências, assinale o item verdadeiro acerca das 
atribuições do Auxiliar de Enfermagem. 

 

A) Planejamento, organização, coordenação e execução e 
avaliação dos serviços da assistência de enfermagem 

B) Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves 
com risco de vida 

C) Realizar consulta de enfermagem 
D) Participar da programação da assistência de enfermagem e da 

orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau 
auxiliar 

 
 
 

25. Em uma unidade de clínica médica foi prescrito ao paciente 
R.S.J, 52 anos, 60 mg de diclofenaco de sódio. Na unidade 
tem disponível ampolas de 3ml, 25mg/ml. Ao realizar o cálculo 
de administração o Auxiliar de Enfermagem deve administrar: 
 

A) 2,8 ml 
B) 2,4 ml 
C) 1,5 ml 
D) 2,0 ml 

 
 

26. Sobre o processo de cirurgia segura, marque o item falso. 
 

A) O processo de cirurgia segura deve seguir um checklist de três 
fases: antes de iniciar a anestesia, antes de iniciar a cirurgia e 
após o término do procedimento, antes de o paciente deixar a 
sala de operações. 

B) A adoção e algumas medidas preventivas, como a aplicação 
de um checklist de segurança, viabiliza maior segurança ao 
paciente, à equipe e à instituição, prevenindo eventos 
adversos originados no centro cirúrgico, entre eles, cirurgia em 
paciente errado, técnica cirúrgica inadequada, sítio cirúrgico 
incorreto, aplicação de medicamentos errado, esquecimento 
de compressas e/ou instrumentais cirúrgicos na cavidade do 
paciente. 

C) Após o paciente deixar a sala de cirurgia, o profissional de 
enfermagem ou instrumentador deverá confirmar verbalmente 
a conclusão das contagens finais de compressas e agulhas. 

D) A pausa cirúrgica é o momento da identificação de todos os 
membros da equipe.  

 
 

27. As cirurgias podem ser classificadas segundo o seu potencial 
de contaminação. O número de microorganismos existentes 
no tecido a ser operado determinará o respectivo potencial de 
contaminação da ferida operatória. De acordo com o exposto, 
assinale o item que classifica corretamente o potencial de 
contaminação em um paciente que será submetido a uma 
cirurgia de redução de fratura exposta. 
 

A) cirurgia  contaminada 
B) cirurgia infectada 
C) cirurgia  supurada 
D) cirurgia limpa 

 
 

28. Em relação ao paciente com suspeita de Acidente Vascular 
Encefálio, ao avaliar o paciente o Auxiliar de Enfermagem 
deverá observar algumas alterações típicas desta hipótese 
diagnóstica, dentre elas ele deve observar e registrar quando 
o paciente:  
 

A) Apresentar mímica facial simétrica ao sorrir 
B) Apresentar pupilas isocóricas e fala preservada 
C) Responder adequadamente ao questionamento de onde se 

encontra no tempo e no espaço 
D) Apresentar fala pastosa e arrastada e com movimentos 

assimétricos nos membros superiores 
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29. Com relação das compressões realizadas no paciente adulto 
vítima de parada cardiorrespiratória (PCR) e considerando as 
diretrizes da American Heart Association (AHA) 2015, assinale 
a alternativa verdadeira. Deve-se realizar:  

 

A) 80 a 100 compressões por minuto 
B) 110 a 140 compressões por minuto 
C) 100 a 120 compressões por minuto 
D) 60 a 100 compressões por minuto 
 
 

30. Ao constatar um paciente em situação de parada 
cardiorrespiratória (PCR) intra-hospitalar, assinale a 
alternativa que corresponde à função do Auxiliar de 
Enfermagem nessa situação. 

 

A) aproximação do carrinho de urgência e colocar a tábua rígida 
no dorso do paciente 

B) intubar o pacientes 
C) prescrever a medicação 
D) determinar o momento de cessar a reanimação 
 
 

31. Considerando as características epidemiológicas de cada 
situação, assinale o item que contempla corretamente o 
conceito de endemia. 

 

A) A endemia é quando uma epidemia passa de um continente 
para outro, tomando proporções mundiais. 

B) A endemia abrange uma determinada condição clínica ou 
doença que ocorre com certa periodicidade em uma 
determinada região. 

C) A endemia é caracterizada por um aumento do número de 
casos de uma doença de forma repentina e inesperada, 
ocorrendo em uma população específica e bem delimitada, 
como em um hospital, UTI, berçário etc. 

D) A endemia é a manifestação, em uma coletividade ou região, 
de um corpo de casos de alguma enfermidade que excede 
claramente a incidência prevista.  

 
 

32. A maioria das mortes por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 
ocorre nas primeiras horas de manifestação da doença, sendo 
40 a 65% na primeira hora e, aproximadamente, 80% nas 
primeiras 24 horas. São condutas iniciais para o tratamento do 
paciente com IAM realizado pelo Auxiliar de enfermagem: 

 

A) puncionar acesso venoso, administrar sulfato de magnésio e 
1mg de atropina em bolus. 

B) puncionar acesso venoso, hidratação com ringer lactato, 
realizar ECG (tempo porta-balão 60 min) 

C) administrar morfina, e betabloqueador se SpO2 menor que 
90%. 

D) puncionar acesso venoso, administrar analgésico, ácido 
acetilsalicílico e clopidogrel.  
 

 
 
 
 
 
 

33. Sobre a assistência de enfermagem a vítimas de queimaduras, 
marque o item correto. 
 

I. Queimadura de primeiro grau apresenta a espessura 
superficial e afeta somente a epiderme, sem formar bolhas. 
Pode descamar em 4 a 6 dias; 

II. Queimadura de Segundo grau apresenta espessura parcial-
superficial e profunda e a restauração das lesões ocorre entre 
7 e 21 dias; 

III. Queimadura de terceiro grau afeta a epiderme, a derme e 
estruturas profundas. Não reepiteliza e necessita de enxertia 
de pele (indicada também para o segundo grau profundo). 

IV. Queimadura de quarto grau afeta a epiderme, a derme e 
estruturas profundas. Não reepiteliza e necessita de enxertia 
de pele (indicada também para o segundo grau profundo). 
 

Está correto o que se encontra na alternativa:  
 

A) I, II apenas 
B) I, III apenas 
C) I,II,II. 
D) I, II, IV. 

 
 

34. Na atenção integral à saúde da mulher, cabe ao Auxiliar de 
enfermagem, exceto: 
 

A) Realizar ações de educação em saúde sobre aleitamento 
materno na UBS 

B) Aplicar vacina antitetânica 
C) Verificar sinais vitais e dados antropométricos da gestante e 

anotar na caderneta da gestante 
D) Realizar consulta de enfermagem e solicitar exames do pré-

natal de baixo risco 
 

 

35. Sobre a Política Nacional de Humanização, assinale o item 
verdadeiro que versa sobre o princípio da transversalidade. 
 

A) Deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas 
e programas do SUS de maneira a reconhecer que as 
diferentes especialidades e práticas de saúde podem interagir 
na perspectiva da corresponsabilidade, ampliando o contato e 
comunicação interpessoal e retirando-as do isolamento e 
fragmentação  

B) Deve ser organizada em três níveis de atenção à saúde, com 
foco na atenção secundária, sendo esta a ordenadora do 
cuidado em rede, partindo-se da criação de Linhas de 
Produção do Cuidado horizontai, e diagonais que supram as 
demandas clínicas dos usuários. 

C) Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se 
construída com a ampliação da autonomia e vontade das 
pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. Os 
usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só 
cumprem ordens: as mudanças acontecem com o 
reconhecimento do papel de cada um. 

D) trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como 
funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim 
como participar ativamente do processo de tomada de decisão 
nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. 
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36. São sinais de gravidade no paciente com Insuficiência 
Respiratória Aguda, marque o item correto: 

 

A) Dislalia, hemoptise, hiperêmese, sudorese, pele fria e 
pegajosa. 

B) Dispneia, uso da musculatura acessória, batimentos de asa de 
nariz, fúrcula e cianose. 

C) Priaprismo, cianose de extremidades, baqueteamento digital, 
hipofonese de bulhas cardíacas. 

D) c)Taquipneia, alopécia, taquisfigmia, sudorese,pele fria e 
pegajosa. 

 
 

37. O Auxiliar de Enfermagem recebeu na Central de Material 
Esterilizados (CME), os seguintes artigos médico hospitalares: 

 

I. instrumental cirúgico, pinça dente de rato 
II. aparadeira 
III. esfignomanômetro 
IV. espéculo vaginal 
V. Bolsa válvula máscara  
 

São considerados artigos críticos o que se encontra no item: 
 

A) I,II 
B) I, II,III,IV 
C) I  
D) II, V 
 

 

38. De acordo com as medidas implementadas pela ANVISA, 
sobre as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 
(IRAS), assinale o item incorreto: 
 

A) A higiene oral do paciente em uso de ventilação mecânica 
deve ser feita com solução antisséptica à base de clorexidine 
pelo menos 03 vezes ao dia. Para evitar infecção no trato 
respiratório, e prevenir a pneumonia associada à ventilação 
mecânica. 

B) O cateterismo urinário deve ser evitado ao máximo, mas, 
quando se fizer necessário, o cateter deverá ser retirado o 
mais precocemente possível. Para se evitar infecções do trato 
urinário. 

C) A cobertura de cateteres deve ser trocada imediatamente se 
houver suspeita de contaminação e sempre quando úmida, 
solta, suja ou com a integridade comprometida. Manter técnica 
asséptica durante a troca. 

D) Estabilizar o cateter significa preservar a integridade do 
acesso, prevenir o deslocamento do dispositivo e sua perda.  
A estabilização dos cateteres deve interferir na avaliação e 
monitoramento do sítio de inserção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária,  adota a seguinte resolução de nº 15 de 15 de março 
de 2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o 
processamento de produtos para saúde e dá outras 
providências. Segundo esta resolução, é correto afirmar que: 
 

A) Produtos para saúde classificados como críticos devem ser 
submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e 
demais etapas do processo. 

B) produtos para a saúde críticos são os que entram em contato 
com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente; 

C) O CME Classe II é aquele que realiza o processamento de 
produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de 
conformação não complexa, passíveis de processamento. 

D) Produtos para saúde classificados como não-críticos devem 
ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de 
alto nível, após a limpeza. 

 
 

40. A taxa de infecção do sítio cirúrgico (ISC) no Brasil é de 11% 
do total de procedimentos cirúrgicos, sendo necessárias as 
ações para a sua prevenção no período perioperatório. Sendo 
assim, assinale a alternativa correta no que diz respeito à 
tricotomia: 
 

A) Recomenda-se a realização da tricotomia em sala operatória, 
após o paciente ser anestesiado, com lâmina de barbear de 
uso único e descartável. 

B) Se pelos prejudicam a visualização e/ou intervenção do sítio 
cirúrgico, a tricotomia deve ser feita imediatamente antes da 
incisão, sendo realizada com tricotomizador elétrico.  

C) Se pelos prejudicam a visualização e/ou intervenção do sítio 
cirúrgico, a tricotomia deve ser feita imediatamente antes da 
incisão, sendo realizada com tricotomizador elétrico, ou na 
falta deste, uso com lâmina de barbear de uso único e 
descartável. 

D) Quando indicada a tricotomia deve ser realizada 6h antes do 
procedimento cirúrgico, com tricotomizador elétrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


