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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO – ENTRE DOIS MUNDOS 
                            Veja, outubro/2005 

Um robô que deposita moléculas de DNA em placas de 
vidro que, submetidas à ação de raios ultravioleta, produzem 
reação química capaz de distinguir os genes das células sadias 
dos das cancerosas. Aparelhos que identificam mutações 
genéticas nas células. Equipamentos que fazem 
seqüenciamento de DNA em larga escala. Esse cenário, típico 
de laboratórios do Primeiro Mundo, faz parte da rotina dos 
pesquisadores do Instituto Ludwig de pesquisas sobre o 
câncer, em São Paulo, um dos centros de excelência do Brasil 
dotados com o que há de mais avançado em tecnologia na 
medicina e que realizam pesquisas de ponta sobre o câncer. 
Esses centros de estudo, somados ao crescimento do prestígio 
internacional dos pesquisadores brasileiros, situam o Brasil 
num patamar de país desenvolvido na produção de 
conhecimento em oncologia. (....) 
  Se o ambiente de nossos melhores laboratórios cria um 
cenário de Primeiro Mundo, uma análise de estatísticas mostra 
um profundo fosso existente entre o Brasil do conhecimento 
científico e o dos doentes. Dados da Sociedade Brasileira de 
Oncologia Clínica (SBOC) mostram que, enquanto na Europa 
e nos Estados Unidos um paciente de câncer de intestino vive 
em média vinte meses após o período mais crítico do início da 
doença, no Brasil a sobrevida é de apenas doze meses. 

 
 
1- Os vários períodos colocados ao início do texto servem 
para: 
 
(A) compor uma imagem de laboratórios do Primeiro Mundo; 
(B) criar uma falsa idéia da pesquisa no Brasil; 
(C) fazer aparecer um orgulho nacionalista nos leitores; 
(D) demonstrar que são falsas as aparências; 
(E) indicar que ainda há muito a fazer na pesquisa brasileira. 
 
 
2- Os “dois mundos” citados no título do texto só NÃO se 
referem a: 
 
(A) mundo da teoria X mundo da prática; 
(B) Primeiro Mundo X Terceiro Mundo; 
(C) mundo da pesquisa X mundo da aplicação; 
(D) mundo do conhecimento científico X mundo dos doentes; 
(E) mundo do estudo X mundo da produção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- “capaz de distinguir os genes das células sadias dos das 
cancerosas”; o comentário INCORRETO a respeito dos 
elementos componentes deste segmento do texto é: 
 
(A) estão em oposição semântica os vocábulos “sadias” e 

“cancerosas”; 
(B) após “dos” há a elipse de “genes”; 
(C) após “das” há a elipse de “reações químicas”; 
(D) o adjetivo “capaz” equivale a “com a capacidade de”; 
(E) o adjetivo “sadias” qualifica o substantivo “células”. 
 
 
4- “submetidas à ação de raios ultravioleta”; neste caso, há a 
utilização do acento grave indicativo da crase porque ocorre a 
junção da preposição A (submetida A) com o artigo definido A 
(a ação). A alternativa em que a utilização desse acento está 
correta é: 
 
(A) devido à presença de bactérias; 
(B) aliado à mau emprego de equipamentos; 
(C) submetido à altas temperaturas; 
(D) levado à sair do Brasil; 
(E) anexo à grande número de documentos. 
 
 
5- “raios ultravioleta”; o adjetivo ultravioleta é invariável, 
assim como o adjetivo da seguinte alternativa: 
 
(A) vidro verde-claro; 
(B) substância cinza; 
(C) laboratório luso-brasileiro; 
(D) célula embrionária; 
(E) cenário laboratorial. 
 
 
6- A alternativa em que o pronome relativo em maiúsculas 
NÃO tem seu antecedente corretamente indicado é: 
 
(A) “Um robô QUE deposita moléculas de DNA em placas de 

vidro” – robô; 
(B) “deposita moléculas em placas de vidro QUE, submetidas 

à ação de raios ultravioleta” – placas; 
(C) “Aparelhos QUE identificam mutações genéticas” – 

aparelhos; 
(D) “dotados com o QUE há de mais avançado em tecnologia” 

– o; 
(E) “um dos centros de excelência do Brasil dotados com o 

que há de mais avançado em tecnologia na medicina e 
QUE realizam pesquisas de ponta” - centros. 
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7- A alternativa abaixo que apresenta um vocábulo que NÃO 
pertence à mesma família de palavras dos demais é: 
 
(A) vidro – vidrado – envidraçar; 
(B) reação – reacionário – reagir; 
(C) aparelho – aparelhado – emparelhar; 
(D) equipamento – equipado – equipar; 
(E) prestígio – prestigiado – prestigiar. 
 
 
8- “Se (*) o ambiente de nossos melhores laboratórios cria um 
cenário de Primeiro Mundo, (*) uma análise das estatísticas 
mostra um profundo fosso existente”; Se colocássemos termos 
adequados em lugar dos (*), teríamos: 
 
(A) por um lado / por outro lado; 
(B) antes / depois; 
(C) a priori / a posteriori; 
(D) deste modo / de outro modo; 
(E) pois / assim. 
 
 
9- “Aparelhos que identificam mutações genéticas nas 
células”; a alternativa abaixo que mostra uma forma de 
reescrever-se esta frase, com alteração de seu sentido original, 
é: 
 
(A) Aparelhos identificadores de mutações genéticas nas 

células; 
(B) Mutações genéticas nas células são identificadas por 

aparelhos; 
(C) Aparelhos que identificam, nas células, mutações 

genéticas; 
(D) Aparelhos, nas células, que identificam mutações 

genéticas; 
(E) São identificadas por aparelhos mutações genéticas nas 

células. 
 
 
10- “Se o ambiente de nossos melhores laboratórios cria um 
cenário...”; a forma verbal equivocada do verbo CRIAR é: 
 
(A) Eu cri na capacidade dos médicos; 
(B) A população, naquela época, creu no governo; 
(C) O Brasil não tinha creado modernos laboratórios; 
(D) Se ele cresse em mim, nada disso ocorreria; 
(E) Se ela tivesse crido na ciência, melhoraria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11- “...é de apenas doze meses”; a utilização do vocábulo 
sublinhado revela: 
 
(A) uma opinião do autor do texto; 
(B) uma ironia do autor do texto; 
(C) um ponto de vista dos doentes; 
(D) uma crítica aos medicamentos brasileiros; 
(E) um protesto contra a má distribuição de renda. 
 
 
12- “Dados da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica 
(SBOC) mostram que, enquanto na Europa e nos Estados 
Unidos um paciente de câncer de intestino vive em média 
vinte meses após o início do período mais crítico da 
doença,...”; esse segmento do texto: 
 
(A) contraria o que é dito anteriormente; 
(B) exemplifica a estatística referida com dados; 
(C) explica o significado do vocábulo “fosso”; 
(D) demonstra a melhor situação dos doentes no Brasil; 
(E) demonstram o progresso científico brasileiro. 
 
 
13- Visto globalmente, o texto nos traz a seguinte mensagem: 
 
(A) o governo brasileiro deve fiscalizar melhor nossos 

laboratórios; 
(B) o progresso científico deve frutificar no tratamento dos 

doentes; 
(C) nosso progresso científico é digno de aplausos 

internacionais; 
(D) o Brasil é um país de Primeiro Mundo na pesquisa contra 

o câncer; 
(E) um melhor tratamento dos doentes não impede o 

progresso da pesquisa. 
 
 
14- O fato de um doente de câncer nos intestinos ter menos 
tempo de sobrevida no Brasil demonstra que: 
 
(A) a pesquisa científica no país ainda é altamente deficiente; 
(B) nossa pesquisa científica é realizada somente para 

exportação; 
(C) os doentes no Brasil ainda não recebem tratamento 

adequado; 
(D) os medicamentos utilizados no Brasil são importados e de 

baixa qualidade; 
(E) os médicos não dão a atenção devida aos pacientes. 
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15- Sobrevida significa: 
 
(A) prolongamento da vida além do limite dado; 
(B) qualidade de vida durante período de enfermidade; 
(C) sofrimento derivado de estado doentio; 
(D) extensão da vida em estado vegetativo; 
(E) prazo de sobrevivência reduzido após o diagnóstico de 

uma doença. 
 
 
16- Oncologia é o estudo do câncer; o vocábulo abaixo, 
pertencente à área médica, que NÃO tem seu campo de estudo 
identificado corretamente é: 
 
(A) pneumologia – pulmões; 
(B) endocrinologia – glândulas; 
(C) dermatologia – pele; 
(D) oftalmologia – olhos; 
(E) neurologia – rins. 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

17- A NOAS – SUS 01/2001: 
 
I -  amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção 
Básica;  
II - define o processo de regionalização da assistência;  
III - cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de 
gestão do Sistema Único de Saúde  
IV - procede à atualização dos critérios de habilitação de 
estados e municípios. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
(A) I e II, apenas; 
(B) III e IV, apenas; 
(C) I, II e III, apenas; 
(D) II, III e IV, apenas; 
(E) I, II, III e IV.  
 
 
18- De acordo com a Constituição, é correto afirmar que, 
EXCETO: 
 
(A) a saúde é direito de todos; 
(B) a saúde é dever do Estado; 
(C) o Estado deve desenvolver políticas  sociais que visem à 

redução do risco de doença;  
(D) o Estado deve prover acesso universal não igualitário às 

ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde; 

(E) o Estado deve desenvolver políticas  econômicas que 
visem à redução do risco de doença. 

 
 
 

19- A NOAS – SUS 01/2001 preconiza que o Plano  Diretor 
de Regionalização deve garantir acesso, aos cidadãos, o mais 
próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e 
serviços  vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, 
entre outras, EXCETO:  
 
(A) tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais menos 

freqüentes; 
(B) tratamento das intercorrências mais comuns na infância;  
(C)  ações de promoção da saúde e prevenção de doenças;  
(D) tratamento clínico e cirúrgico de casos de pequenas 

urgências ambulatoriais;  
(E) acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta 

prevalência.  
 
 
20- A NOAS – SUS 01/2001 define conceitos-chave para a 
organização da assistência no âmbito estadual, que devem ser 
observados no Plano Diretor de Regionalização.  
O conceito que corresponde à base territorial de planejamento 
da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a 
divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria 
de Estado da Saúde, de acordo com as especificidades e 
estratégias de regionalização da saúde em cada estado, 
considerando as características demográficas, sócio-
econômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de 
serviços, relações entre municípios, entre outras, é:   
 
(A) a região de saúde; 
(B) o módulo assistencial; 
(C) o município-sede do módulo assistencial; 
(D) o município-pólo; 
(E) a unidade territorial de qualificação na assistência à saúde. 
 
 
21- Ainda de acordo com a NOAS – SUS 01/2001, em relação 
ao processo de regionalização NÃO é correto afirmar que: 
 
(A) é uma estratégia de hierarquização dos serviços de saúde; 
(B) busca uma maior eqüidade; 
(C) visa a contemplar uma lógica de planejamento integrado; 
(D) visa a garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e 

serviços necessários para a resolução de seus problemas 
de saúde; 

(E) reafirma que os recursos necessários para o atendimento 
da população são de responsabilidade exclusiva dos 
municípios.  
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22- De acordo com a Constituição, a assistência à saúde é livre 
à iniciativa privada. Em relação à atuação da iniciativa privada 
NÃO é correto afirmar que: 
 
(A) as instituições privadas podem participar de forma 

complementar do sistema único de saúde; 
(B) é estimulada a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos; 

(C) é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo 
nos casos previstos em lei; 

(D) na participação das instituições privadas têm preferência 
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos; 

(E) é  proibida a comercialização de órgãos e  tecidos 
humanos.   

  
23- A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, trata do 
controle social no SUS. Em relação a essa Lei, NÃO é correto 
afirmar que:  
 
(A) ela estabelece duas formas de participação da população 

na gestão do Sistema Único de Saúde: as Conferências e 
os Conselhos de Saúde; 

(B) nas Conferências, os representantes da sociedade, do 
governo, dos profissionais de saúde, dos prestadores de 
serviços, parlamentares e outros avaliam a situação da 
saúde e propõem as diretrizes para a formulação da 
política de saúde nos municípios, nos estados e no país; 

(C) os Conselhos de Saúde são os órgãos de controle do SUS 
pela sociedade e se constituem exclusivamente no nível 
federal;  

(D) os Conselhos foram criados para permitir que a população 
possa interferir na gestão da saúde, garantindo que os 
interesses da coletividade sejam atendidos pelas ações 
governamentais; 

(E) os Conselhos de Saúde funcionam como colegiados, de 
caráter permanente e deliberativo. 

 
24- Do Sistema Único de Saúde fazem parte os: 
 
I -  centros e postos de saúde; 
II -  hospitais - inclusive os universitários; 
III -  laboratórios; 
IV -  hemocentros; 
V – fundações institutos de pesquisa, como a FIOCRUZ e o 
Instituto Vital Brazil. 
 
A quantidade de itens corretos, dentre os cinco listados, é igual 
a: 
 
(A) 5; 
(B) 4; 
(C) 3; 
(D) 2; 
(E) 1. 
 
 

25- Associe os princípios constitucionais do SUS com suas 
respectivas descrições:  

 
A associação correta é:  
 
(A) I – A; II – B; III – C; IV – D; 
(B) I – C; II – B; III – D; IV – A; 
(C) I – B; II – A; III – C; IV – D; 
(D) I – D; II – C; III – B; IV – A; 
(E) I – B; II – C; III – A; IV – D. 
 
 
26- O SUS está definido, na Lei Nº 8.080/90 - Lei Orgânica da 
Saúde, como: 
 
 o conjunto de ____ de saúde, prestados por órgãos e 
instituições ____ federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, 
estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para saúde". 
 
As lacunas são corretamente completadas, respectivamente, 
por: 
 
(A) rotinas / privadas; 
(B) ações e serviços / públicas; 
(C) leis e regulamentações / gestoras; 
(D) regulações / públicas; 
(E) fornecedores de serviços / das administrações diretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - universalidade A - o cidadão deve ser atendido em 
todas as suas necessidades 

II - integralidade   B - todos os cidadãos têm o direito à 
saúde. 

III - eqüidade C - os recursos do sistema de saúde 
devem ser distribuídos de forma 
atenta às desigualdades existentes, 
com o objetivo de ajustar as suas 
ações às necessidades de cada 
parcela da população.  
 

IV- controle social D - a sociedade controlando a 
execução da política de saúde, 
inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros. 
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27- É  vedado ao servidor público:  
 
I -  usar o cargo para obter qualquer favorecimento pessoal. 
II - prejudicar deliberadamente a reputação de outros 
servidores ou de cidadãos que deles dependam. 
III - usar de artifícios para dificultar o exercício regular de 
direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou 
material. 
IV - permitir que simpatias ou paixões interfiram no trato com 
o público. 
V - solicitar qualquer tipo de ajuda financeira externa para o 
cumprimento da sua missão; 
VI - tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento 
em serviços públicos. 
 
Estão corretos:  
 
(A) I, II, III, IV, V e VI; 
(B) I, II, III e V, apenas; 
(C) II, III, V e VI, apenas; 
(D) I, IV, V e VI, apenas; 
(E) I, II e V, apenas.  
 
 
28- O Sistema Único de Saúde se propõe a promover a saúde, 
pelos seguintes meios, EXCETO:  
 
(A) priorizar as ações preventivas; 
(B) democratizar as informações relevantes para que a 

população conheça seus direitos e os riscos a sua saúde; 
(C) controlar a ocorrência de doenças, seu aumento e 

propagação (Vigilância Epidemiológica); 
(D) priorizar a alocação de recursos para a aquisição de novos 

remédios produzidos pelos laboratórios farmacêuticos; 
(E) controlar a qualidade de remédios, exames, alimentos, 

higiene e adequação de instalações que atendem ao 
público, onde atua a Vigilância Sanitária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29- Observe o trecho a seguir, editado no Microsoft Word em 
Português: 
 

 
 
O símbolo  ao final do parágrafo indica: 
 
(A) um caracter unicode, presente ao texto original, que o MS 

Word não conseguiu compreender; 
(B) um espaço em branco; 
(C) uma marca de fim de parágrafo; 
(D) um espaço não separável; 
(E) uma quebra forçada de linha. 
 
 
30- Observe o seguinte texto, editado no Microsoft Word em 
Português. 
 

 
 
A esse texto foi aplicado o seguinte procedimento: 
 
i. O cursor de edição foi posicionado sobre a palavra 

Castelão no primeiro parágrafo. 
ii. foi pressionado o botão  na barra de ferramentas 
iii. o mouse foi arrastado sobre todo o segundo parágrafo. 

 
A formatação resultante do segundo parágrafo será: 
 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

 
(E) 
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31- Observe o trecho a seguir de uma planilha Excel 
 

 
 
Se a fórmula (considere a fórmula digitada em uma única 
linha): 

=SE((A2+B2)*0,5>=5;SE(OU(A2<3;B2<3); 
"reprovado";"aprovado");"reprovado") 

 
for aplicada às células C2, C3 e C4, o valor destas células será, 
respectivamente: 
 
(A) reprovado, reprovado, reprovado; 
(B) reprovado, aprovado, aprovado; 
(C) aprovado, reprovado, reprovado; 
(D) aprovado, reprovado, aprovado; 
(E) aprovado, aprovado, reprovado. 
 
 
32- Observe na figura a seguir um trecho de uma planilha 
Microsoft Excel em português 
 

 
 
Se a fórmula mostrada for aplicada à célula D1, o valor da 
célula será: 
 
(A) 2; 
(B) 3; 
(C) 4; 
(D) 5; 
(E) 6. 

 
 

33- No Microsoft Outlook 2000, versão em Português, se 
quero enviar um e-mail para alguém, com cópia para um dos 
meus contatos, sem que o destinatário original da mensagem 
fique sabendo que a mesma foi copiada, devo: 
 
(A) colocar o endereço do contato no campo Para..., 

separado do endereço do destinatário original por um 
ponto e vírgula 

(B) colocar o endereço do contato no campo Para..., 
separado do endereço do destinatário original por uma 
vírgula 

(C) colocar o endereço do contato no campo Cc... 
(D) colocar o endereço do contato no campo Cco... 
(E) colocar o endereço do contato no campo Assunto: 

 
 
 
 

34- Observe a figura abaixo, correspondente à visualização de 
um conjunto de pastas e arquivos no Microsoft Windows 
Explorer.  

 
 
A visualização mostrada corresponde ao modo de exibição: 
 
(A) miniaturas; 
(B) lado a lado; 
(C) ícones; 
(D) lista; 
(E) detalhes. 

 
35- Observe o texto na figura a seguir, digitado no Microsoft 
Word 2000, versão em Português. 
 

 
 
Se esse texto for selecionado e cada um dos botões na barra de 
ferramentas da figura a seguir for pressionado em seqüência, 
da esquerda para a direita, o resultado será: 

 
 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

 
(E) 
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36- Suponha que um usuário deseja salvar um arquivo de 2MB 
em uma unidade de armazenamento. As opções disponíveis 
para ele são: 
 
i. um disquete vazio 
ii. um CD-RW onde nada foi ainda gravado 
iii. um CD-R virgem 
iv. um moderno pen-drive ainda vazio 
v. um DVD-RW ainda vazio 

 
Dentre essas opções, o número de dispositivos onde é possível 
armazenar seu arquivo é: 
 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 
 
 
37- Observe na figura a seguir um trecho de uma planilha 
Microsoft Excel em Inglês.  
 

 
 
Se a alça de seleção (o pequeno quadrado preto no canto 
inferior direito da célula A1) for arrastada sobre as células A2 
e A3, o resultado final será: 
 

(A) 

  
 
 
(C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38- Considere as seguintes afirmações referentes ao uso do 
Microsoft Internet Explorer para navegar na Internet: 

i. o endereço de um sítio http:  
http://br.sun.com  
tem sintaxe válida na Internet. 

ii. O formato do cursor do mouse na figura a seguir 
indica a presença de um hyperlink (uma conexão 
com outro documento) na frase Como comprar 
 

 
iii. o aparecimento da mensagem a seguir durante a 

navegação indica que a configuração atual de 
segurança do browser não permitiu a gravação de 
cookies na máquina do usuário. 

iv. o botão  na barra de ferramentas, quando 
pressionado, interrompe a carga da página sendo 
baixada. 

O número de afirmações corretas é: 

(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 
(E) 4 

 
 

39- Considere as seguintes afirmações referentes ao uso de 
correio eletrônico na Internet: 
 

i. O endereço de e-mail: 
nome_do_usuário@provedor.com.br  
tem sintaxe válida na Internet. 

ii. A Internet garante a entrega de todas as 
mensagens enviadas 

iii. Para se ter certeza de que a mensagem enviada 
chegou corretamente ao destinatário, basta enviá-
la com uma solicitação de confirmação de 
leitura. Mensagens não confirmadas foram 
certamente extraviadas. 

iv. Uma mensagem de correio eletrônico pode 
retornar ao remetente devido ao fato da caixa 
postal do destinatário estar cheia. 

 
O número de afirmações corretas é: 
 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 
(E) 4 
 

 

 

(B) 

(D) 

(E) 
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40- Considere as seguintes afirmações referentes aos vírus 
eletrônicos: 
 

i. Para minimizar a possibilidade de infecção por 
vírus é importante a instalação de um software 
antivírus e manter atualizado o arquivo de 
definição de vírus. 

ii. Uma mensagem de e-mail recebida a partir de 
um endereço confiável não pode conter um vírus. 

iii. Um computador não conectado à Internet 
encontra-se livre do risco de infecção por vírus. 

iv. Um vírus de computador pode tornar mais lenta 
a conexão da máquina infectada à Internet. 

 
O número de afirmações corretas é: 
 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 
(E) 4 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 
41- As infecções hospitalares constituem risco significativo à 
saúde dos usuários dos hospitais, e sua prevenção e controle 
envolvem medidas de vários níveis de complexidade. 
Em qualquer procedimento, a medida básica mais importante a 
ser adotada para a prevenção e controle das infecções 
hospitalares é: 
 
(A) esterilização de instrumental que entra em contato com o 

paciente; 
(B) a lavagem das mãos; 
(C) a desinfecção de artigos e superfícies; 
(D) a realização de limpeza terminal e concorrente; 
(E) o cuidado com o lixo hospitalar. 
 
 
42- A enfermagem deve realizar o processamento de artigos 
hospitalares seguindo as normas preconizadas pelo 
MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.  
Correlacione a coluna da esquerda (artigos)  com a coluna da 
direita (métodos de processamento) na tabela a seguir: 
 
Artigos                                              
( )  Tesouras 
( )  Mamadeira 
( ) Comadres e papagaios 
      metálicos 

 
A seqüência que completa corretamente a coluna da esquerda 
é:     
(A) 2; 2; 1 
(B) 2; 1; 1 
(C) 1; 1; 2 
(D) 1; 2; 2 
(E) 2; 1; 2        

43- Uma das ações mais freqüentes de enfermagem são as 
punções venosas; nesses casos, e levando em conta  medidas 
de biossegurança adequadas, é correto: 
 
(A) usar luvas de procedimento e desprezar seringa e agulha 

em recipiente para perfurocortantes; 
(B) encaminhar agulha e seringa para serem esterilizadas, não 

sendo necessário o uso de luvas;  
(C) economizar luvas, exceto nos casos de pacientes 

portadores de HIV e hepatite B, e desprezar seringa e 
agulha em recipiente para perfurocortantes; 

(D) usar luvas de procedimento e reencapar a agulha para 
evitar acidentes, desprezando em seguida em caixa para 
lixo hospitalar; 

(E) usar luvas estéreis para evitar contaminação e desprezar 
seringa e agulha em recipiente para perfurocortantes. 

 
44- Os artigos críticos devem obrigatoriamente ser submetidos 
à esterilização.  Artigos considerados críticos são: 
 
(A) os termômetros; 
(B) a bacia; 
(C) os pratos e talheres; 
(D) as roupas utilizadas no grande queimado; 
(E) os endoscópios. 
 
45- Em pediatria, a infusão venosa de soro é comumente 
prescrita utilizando-se equipo de microgotas.  O número de 
microgotas por minuto de uma infusão de 1200 mL  de soro 
fisiológico prescrito para correr em 20 horas é igual a: 
 
(A) 20;  
(B) 30;  
(C) 7;  
(D) 14; 
(E) 60.  
 
46- A administração incorreta de medicamentos via 
endovenosa tem sido motivo de acidentes causadores de danos 
e complicações. 
Analise as afirmativas a seguir, identificando os 
procedimentos de enfermagem isentos de risco. 
 
1- O rótulo da infusão deve conter os seguintes dados: 

nome do paciente; solução a ser injetada; tempo em que 
deverá correr; número de gotas por minuto; início e 
término; data e assinatura do profissional que preparou. 

2- É seguro e suficiente que o rótulo da infusão  contenha 
os seguintes dados: solução a ser injetada; nome do 
paciente; hora do início da infusão. 

3- Caso o acesso periférico esteja sem sinais de infiltração 
pode ser mantido por mais de 72 horas para evitar que o 
paciente sofra o desconforto e a dor de uma nova 
punção. 

4- Para facilitar a administração de venóclise,  podemos 
optar pelas veias existentes na dobra do cotovelo, pois 
elas são de maior calibre e de mais fácil acesso. 

Métodos de     processamento 
1- desinfecção em máquinas com  
água em ebulição 
2- esterilização em autoclave 
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5-  Ao identificarmos sinais de flebite, os dispositivos de 
punção (jelco ou escalpes) devem ser removidos mesmo 
que o paciente tenha acessos venosos difíceis. 

 
 As afirmativas corretas são: 
 
(A)  2, 3 e 5; 
(B) 1 e 5, apenas; 
(C) 1 e 4, apenas; 
(D) 2, 3 e 4, apenas; 
(E) 1, 3, 4 e 5. 
 
47- A região mais adequada para a coleta de sangue periférico 
para o “teste do pezinho” em recém-natos é a: 

 
(A) polpa digital; 
(B) face interna do antebraço; 
(C) veia do dorso da mão; 
(D) veia umbilical; 
(E) parte lateral do calcâneo. 
 
 
48- A contaminação das mãos do pessoal de enfermagem e a 
manipulação inadequada de alimentos e  recipientes que vão à 
boca de bebês têm sido responsáveis, em berçários e setores de 
neonatologia, por surtos de diarréia devido aos  
microorganismos:  
 
(A) causadores do tétano neonatal e da hepatite B; 
(B) estreptococos e Pseudomonas Aeroginosas; 
(C) salmonela e escherichia Coli; 
(D) vírus da hepatite A e  pseudomonas Aeroginosas; 
(E) staphilococus Aureus e vírus da hepatite C. 
 
 
49- A administração de medicamentos em recém-nascidos 
requer cuidados específicos. O local (região) mais apropriado 
para administrar medicamentos por via intramuscular em 
recém-nascidos é: 
 
(A) a deltóide;  
(B) o glúteo; 
(C) a face antero-lateral da coxa;  
(D) a ventroglútea; 
(E) o flanco direito. 
 
50-Na consulta de enfermagem realizada durante o pré-natal, a 
gestante apresentou aumento do peso corporal, edema de face 
e das mãos, além de hipertensão arterial. A gestante, com 25 
semanas de gestação, relata ainda a presença de “espuma” na 
urina. Este quadro preocupou a Enfermeira pois sugere: 
 
(A)  gravidez ectópica; 
(B)  hipertensão arterial isolada; 
(C)  placenta prévia; 
(D)  oligodramnia; 
(E)  toxemia gravídica. 
 

51- Para promover a saúde da gestante e prevenir possíveis 
complicações, a enfermagem deve entender as mudanças que 
ocorrem no processo gestacional. São sinais de alterações 
fisiológicas da gestação todas as opções a seguir, EXCETO: 
 
(A) diabetes gestacional;  
(B) pirose; 
(C) sialorréia; 
(D) dor nas mamas; 
(E) cloasma gravídico. 
 
 
52- No Brasil, a Hipertensão Arterial tem prevalência estimada 
de 20% da população. Entretanto, ela pode ser facilmente 
detectada com a simples aferição da PA em dois momentos 
diferentes. De acordo com o III Congresso Brasileiro de HAS 
e com o Ministério da Saúde, desde 2001, é considerada 
Hipertensão Arterial em maiores de 18 anos todo valor: 
 
(A) > 130 mmHg ( PA sistólica) por  > 85 mmHg ( PA 

diastólica); 
(B) ≥160 mmHg ( PA sistólica) por  ≥ 95  mmHg ( PA 

diastólica); 
(C) ≥150 mmHg ( PA sistólica) por ≥ 90  mmHg ( PA 

diastólica); 
(D) ≥140 mmHg ( PA sistólica) por ≥ 90  mmHg ( PA 

diastólica); 
(E) ≥120 mmHg ( PA sistólica) por ≥ 80  mmHg ( PA 

diastólica). 
 
 
53- O auxiliar de enfermagem deve reconhecer sinais de 
arritmias cardíacas. Pode-se afirmar que há Taquicardia e 
Bradicardia quando os valores de freqüência cardíaca são, no 
adulto, respectivamente: 
 
(A) = 80bpm e = 60 bpm; 
(B)  > 100 bpm e < de 60 bpm; 
(C)  > 90 bpm e < 70 bpm; 
(D) = 95 bpm e = 70 bpm; 
(E) > 60 bpm e < 40 bpm. 

 
54- Para a realização de um exame ginecológico é necessário 
colocar a paciente na posição denominada de: 
 
(A)  Sims; 
(B) Geno-peitoral; 
(C) Litotômica; 
(D) Trendelenburg; 
(E) Fowler. 
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55- O aleitamento materno deve ser amplamente divulgado e 
incentivado pela enfermagem. Sobre este tema observe as 
seguintes afirmativas: 
 
I – A produção de leite está relacionada com o tamanho do 
seio; assim, mulheres com seios pequenos têm dificuldade de 
amamentar.  
II - O ingurgitamento mamário e a mastite são complicações 
relacionadas ao aleitamento materno e contra-indicam a 
amamentação. 
III – A conduta indicada nos casos de fissura mamária é o uso 
do próprio leite materno e a exposição da mama ao sol. 

 
(A) apenas II está correta; 
(B) apenas III está correta; 
(C) apenas I e II estão corretas; 
(D) apenas II e III estão corretas; 
(E)  I, II e III estão corretas.  
 
56- De acordo com a lei do exercício profissional, o auxiliar de 
enfermagem pode exercer legalmente as seguintes funções: 
 
(A) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao 

nível de sua qualificação; 
(B) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 

estado grave com risco de vida; 
(C) realizar consulta de enfermagem; 
(D) prestar assistência à parturiente e ao parto normal, 

identificando distocias obstétricas; 
(E) atuar em programas de vigilância epidemiológica. 
 
57- O idoso internado requer cuidados de enfermagem 
específicos para sua faixa etária e para a prevenção e 
identificação de suas incapacidades.  A principal causa de 
incapacidades  e lesões entre os idosos tem sido decorrente de: 
 
(A) fatores fisiológicos do envelhecimento; 
(B) doenças crônicas; 
(C) incontinência urinaria; 
(D) quedas; 
(E) dores articulares. 
 
58- No que se refere ao  preconizado nas “Normas Relativas a 
Precaução Padrão e Isolamento”, do Ministério de Saúde,  
todas as opções a seguir estão corretas EXCETO: 
 
(A) uso de luvas de procedimento no esvaziamento de urina 

do sistema de drenagem fechado; 
(B) uso de máscara tipo N95 como precaução                   

respiratória em contato com pacientes com  doenças 
transmitidas por aerossóis; 

(C) uso de óculos protetores de olhos quando realizar 
aspiração traqueal; 

(D) uso de quarto privativo para todos os pacientes portadores 
de doenças infecto-contagiosas; 

(E) manusear roupas sujas com líquidos corporais usando 
luvas de procedimento. 

 

59- Dentre as substâncias abaixo assinale a única atualmente 
indicada para curativos cirúrgicos simples: 
 
(A) álcool a 70%; 
(B) água oxigenada; 
(C) hexaclorofeno; 
(D) mercuriais orgânicos; 
(E) clorexidina tópica. 
 
 
60- O monitoramento do paciente portador de Diabetes 
Mellitus é parte fundamental do tratamento. Analise as 
afirmativas a seguir: 
 
1-O teste de glicemia capilar é o mais eficaz para o controle 
diário da glicemia e pode ser realizada pelo paciente. 
2-O teste da glicosúria, embora não seja o mais eficaz, pode 
ser utilizado no controle dos níveis de glicose quando o 
paciente ou a unidade de saúde não dispuser de glicosímetros 
ou de fitas reagentes para  realizar a glicemia capilar. 
3-A glicosúria pode detectar quando o paciente faz 
hipoglicemias. 
4- A glicemia plasmática faz parte do controle diário da 
glicemia podendo ser realizada pelo paciente 
5-Os Diabéticos Tipo I devem automonitorar sua glicemia 
antes de cada refeição e à noite, ao deitar, em pelo menos 4 
testes ao dia. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
(A) 2, 3 e 4, apenas; 
(B) 1, 2 e 5, apenas; 
(C) 3, 4 e 5, apenas; 
(D) 1, 2 e 3, apenas; 
(E) 1, 2, 3, 4 e 5.  
 
 


