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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO 1  
 

A rolinha e o elefante 
  Ao ver a rolinha carregando em seu bico água do rio 
até um incêndio que se alastrava na floresta, o elefante 
perguntou: 
- Você está querendo apagar aquele fogaréu com essas 
gotinhas dágua? 
A rolinha respondeu: 
- Estou apenas fazendo a minha parte. 

 
 
 

01 - O segmento “Ao ver”, na frase inicial do texto 
equivale semanticamente a: 

 
(A) apesar de ver; 
(B) quando viu; 
(C) enquanto via; 
(D) antes de ver; 
(E) embora visse. 

 
 

02 - Para a história narrada, a oposição mais importante 
entre a rolinha e o elefante se refere a (ao): 

 
(A) força física; 
(B) tamanho; 
(C) inteligência; 
(D) movimentação; 
(E) esperteza. 

 
 

03 - A mensagem a ser depreendida do texto é: 
 

(A) Quem tudo quer, tudo perde; 
(B) Deus ajuda a quem cedo madruga; 
(C) Não há bem que sempre dure nem mal que nunca se 

acabe; 
(D) A indiferença é o pior de todos os males; 
(E) De boas intenções o inferno anda cheio. 

 
 
 
 
 
 
 

04 - “...carregando em seu bico água do rio ATÉ um 
incêndio...”; a preposição destacada tem o valor de: 

 
(A) tempo; 
(B) finalidade; 
(C) direção; 
(D) causa; 
(E) condição. 

 
 

05 - “...água DO RIO...”; a locução destacada corresponde 
semanticamente ao adjetivo: 

 
(A) fluvial; 
(B) pluvial; 
(C) carioca; 
(D) poluída; 
(E) barrenta. 

 
 

06 - “Você está querendo apagar AQUELE fogaréu com 
essas gotinhas dágua”? O emprego do demonstrativo 
AQUELE se justifica porque o fogaréu: 

 
(A) só está perto de quem fala; 
(B) só está perto de quem ouve; 
(C) está perto de quem fala e de quem ouve; 
(D) está longe de quem fala e de quem ouve; 
(E) é de grandes proporções. 

 
 

07 - “A rolinha respondeu: 
- Estou apenas fazendo a minha parte.”; 
se reescrevêssemos esse segmento do texto, começando-o 
por “A rolinha respondeu que...”, o restante do segmento 
teria como forma adequada: 

 
(A) estava apenas fazendo a parte dela; 
(B) está apenas fazendo a sua parte; 
(C) está apenas a fazer a parte dela; 
(D) apenas estava fazendo a minha parte; 
(E) estava fazendo a parte dela apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

08 - PERGUNTOU e RESPONDEU são: 






 
                                                                             

 

                        REALIZAÇÃO   

        

  PROVA OBJETIVA 
 

 
(A) antônimos; 
(B) sinônimos; 
(C) parônimos; 
(D) homônimos; 
(E) homógrafos. 

 
 

09 - O segmento do texto que apresenta o correto valor do 
elemento sublinhado é: 

 
(A) “...carregando em seu bico...” = instrumento; 
(B) “...água do rio...” = tempo; 
(C) “...se alastrava na floresta...” = lugar; 
(D) “...apagar aquele incêndio com essas gotinhas 

dágua”? = companhia; 
(E) “Estou apenas fazendo a minha parte.” = oposição. 

 
 

10 - O texto lido é exemplo de uma narrativa de fundo 
moral em que se condena: 

 
(A) utilização de queimadas; 
(B) egoísmo das pessoas; 
(C) irracionalismo dos animais; 
(D) solidariedade na hora das tragédias; 
(E) violência do mundo animal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 

11 - O Sistema Único de Saúde prevê, entre suas 
diretrizes: 
 
(A) prioridade para o atendimento hospitalar; 
(B) centralização das ações de saúde no governo federal; 
(C) centralização das ações de saúde no governo 

estadual; 
(D) participação da comunidade; 
(E) diminuição de custos com a saúde. 
 
 
12 - Segundo a Lei 8.080, de 19/09/90, a relação da 
iniciativa privada na saúde com o Sistema Único de Saúde 
deve ser: 
 
(A) complementar; 
(B) obrigatória; 
(C) prioritária; 
(D) competitiva; 
(E) minoritária. 
 
 
13 - A participação comunitária em saúde: 
 
(A) não é relevante; 
(B) dificulta a resolução dos problemas de saúde; 
(C) facilita a resolução dos problemas de saúde; 
(D) substitui o ato médico; 
(E) não influencia a resolução dos problemas de saúde. 
 
 
14 - O Programa de Saúde da Família é um programa de 
atenção: 
 
(A) primária; 
(B) secundária; 
(C) terciária; 
(D) quaternária; 
(E) hospitalar. 
 
 
15 - São princípios que norteiam o Sistema Único de 
Saúde: 
 
(A) igualdade, fraternidade, liberdade; 
(B) eqüidade, universalidade, integridade; 
(C) privatização, cooperativismo e regulamentação; 
(D) regionalização, hierarquização e privatização; 
(E) centralização, estadualização e controle social. 
 
 
16 - Na Constituição Federal, a saúde é compreendida 
como: 
 






 
                                                                             

 

                        REALIZAÇÃO   

        

  PROVA OBJETIVA 
 

(A) ausência de dor; 
(B) apenas o direito à assistência médica; 
(C) direito do cidadão adquirir plano de saúde privado; 
(D) dever do cidadão; 
(E) direito de todos garantido por políticas sociais e 

econômicas. 
 
 
17 - A descentralização dos serviços de saúde prevista no 
Sistema Único de Saúde apóia-se principalmente em: 
 
(A) estatização dos serviços de saúde;  
(B) privatização dos serviços de saúde; 
(C) estadualização do sistema de saúde; 
(D) municipalização do sistema de saúde; 
(E) extinção do INAMPS. 
 
 
18 - Pela Constituição Federal, é dever do Sistema Único 
de Saúde executar ações de: 
 
(A) construção de moradias populares; 
(B) distribuição de alimentos; 
(C) saneamento básico; 
(D) filantropia;  
(E) recuperação do meio ambiente. 
 
 
19 - As ações do Sistema Único de Saúde incluem, 
EXCETO: 
 
(A) promoção à saúde; 
(B) assistência à saúde; 
(C) vigilância epidemiológica; 
(D) vigilância sanitária; 
(E) venda de plano de saúde. 
 
 
20 - A execução das ações de vigilância epidemiológica 
são basicamente competência do: 
 
(A) nível estadual; 
(B) nível municipal; 
(C) nível federal; 
(D) governador do estado; 
(E) Conselho Municipal de Saúde. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 
 

21 - O artigo 11 do Código de Ética de Enfermagem 
destaca que o profissional pode “suspender suas 
atividades, individuais ou coletivas, quando a instituição 
pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer 
condições mínimas para o exercício profissional, 
ressalvadas as situações de urgência e emergência, 
devendo comunicar imediatamente sua decisão ao 
Conselho Regional de Enfermagem”. Este artigo encontra-
se no capítulo dos (as): 
 
(A) Princípios Fundamentais; 
(B) Direitos; 
(C) Responsabilidades; 
(D) Deveres; 
(E) Disposições Gerais. 
 
 
22 - A lei que cria os Conselhos Federal e Regionais de 
enfermagem, é: 
 
(A) 94.606/87 
(B) 8.086/85 
(C) 7.498/86 
(D) 5.905/93 
(E) 8.080/95 
 
 
23 - Um Auxiliar de Enfermagem deixa de administrar 
uma dose de cardiotônico em um dos horários planejados, 
o que resulta na morte do paciente. Isso constitui um caso 
de: 
 
(A) negligência;  
(B) imperícia; 
(C) imprudência; 
(D) inércia; 
(E) indolência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 - Uma patologia pode apresentar sintomas objetivos 
e/ou subjetivos. É um sintoma objetivo: 
 
(A) stress; 
(B) dor abdominal; 
(C) prurido; 
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(D) cefaléia; 
(E) hipertermia. 
 
 
25 - O paciente GAT deu entrada no serviço de 
emergência com suspeita de fratura fechada. Os sintomas 
que devem ser observados são: 
 
(A) hipertensão e hematose; 
(B) hemorragia externa e cianose; 
(C) impotência funcional e dor aguda local; 
(D) hiperemia e edema sinovial; 
(E) hipotermia e hidrartrose. 
 
 
26 - O dengue é uma doença transmitida pelo mosquito 
aedes aegypti contaminado por: 
 
(A) larva; 
(B) fungo; 
(C) bactéria; 
(D) água limpa; 
(E) vírus. 
 
 
27 - Na administração das doses de insulina, devemos 
sempre mudar os locais de aplicação para evitar o 
aparecimento de: 
 
(A) macroangiopatia; 
(B) lipodistrofia; 
(C) tendinite; 
(D) infecção; 
(E) neuropatia. 
 
 
28 - A via de aplicação da insulina é: 
 
(A) intramuscular; 
(B) intravenosa; 
(C) subcutânea; 
(D) intradérmica; 
(E) intratecal. 
 
29 - O processo de destruição dos germes mais comuns 
(formas vegetativas), mas em que ainda ocorre a 
sobrevivência dos mais resistentes (esporulados), é 
chamado de: 
 
(A) decantação; 
(B) desinfestação; 

(C) desinfecção; 
(D) limpeza; 
(E) esterilização. 
 
 
30 - Um adolescente que irá colher urina para realizar um 
EAS, deverá receber a seguinte orientação: 
 
(A) realizar a lavagem externa antes e após colher a 

urina; 
(B) colher o material em jejum; 
(C) evitar colher a primeira urina da manhã; 
(D) usar frasco estéril;  
(E) colher o jato intermediário, evitando o primeiro jato. 
 
 
31 - A prova tuberculínica (PPD) é indicada como método 
auxiliar de diagnóstico da tuberculose em pessoas não 
vacinadas com BCG. O local indicado para sua aplicação 
é: 
 
(A) na face externa do músculo deltóide; 
(B) terço médio da face anterior do antebraço; 
(C) no quadrante superior externo do glúteo; 
(D) no vasto lateral externo da coxa; 
(E) em qualquer local desde que seja por via 

intradérmica. 
 
 
32 - A identificação de que o material está esterilizado 
deve ser feita: 
 
(A) quando se acondicionar o material; 
(B) quando o material estiver sendo colocado para 

esterilizar; 
(C) quando o material estiver sendo enviado ao setor; 
(D) logo após o material ser retirado do aparelho; 
(E) quando o material estiver sendo guardado. 
 
 
 
 
 
33 - O órgão do corpo humano que produz a insulina é: 
 
(A) pâncreas; 
(B) baço; 
(C) tireóide; 
(D) fígado; 
(E) intestino. 
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34 - No isolamento de uma criança com doença infecto-
contagiosa, o profissional de enfermagem deverá tomar a 
seguinte medida: 
 
(A) AIDS – isolamento de contato; 
(B) poliomielite –isolamento respiratório; 
(C) leucemia – isolamento reverso; 
(D) gastroenterite –isolamento protetor; 
(E) tuberculose – isolamento total. 
 
 
35 - Para reduzir o medo e a angústia de uma criança no 
momento da hospitalização, a equipe de enfermagem deve: 
 
(A) colocá-la imediatamente em atividades recreativas; 
(B) modificar hábitos pré-existentes da criança; 
(C) proibir temporariamente as visitas à criança; 
(D) incentivar a participação dos pais nos cuidados à 

criança; 
(E) manter a criança sob vigilância até que se acalme. 
 
 
36 - A pneumonia asiática se caracteriza como uma doença 
que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo, numa mesma 
região, e espalha-se rapidamente. Ela é chamada de: 
 
(A) endemia; 
(B) epidemia; 
(C) pandemia; 
(D) cosmopolita; 
(E) periepidemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 - Para se obter ação rápida de uma medicação, usa-se a 
via venosa. A via de escolha para uma segunda opção de 
ação rápida de um medicamento é: 
 
(A) sublingual; 
(B) subcutânea; 
(C) intramuscular; 
(D) oral; 
(E) intradérmica. 
 

 
38 - As ações de enfermagem no cuidado ao cliente 
submetido a sonoterapia são: 
 
(A) aferir sinais vitais e registrar as reações do cliente; 
(B) suspender a hidratação e a alimentação; 
(C) solucionar os problemas emocionais do cliente; 
(D) manipular durante o tratamento e isolar o cliente; 
(E) encorajar tendências agressivas do cliente. 
 
 
39 - A ascaridíase pode ser evitada tomando-se o seguinte 
cuidado: 
 
(A) esterilização de roupas íntimas; 
(B) evitar andar descalço; 
(C) uso de antibióticos; 
(D) lavagem dos alimentos; 
(E) uso de laxativos. 
 
 
40 - Ao sair de alta hospitalar, um paciente insulino-
dependente deverá receber a seguinte orientação: A dose 
de insulina NPH prescrita pelo médico deve ser aplicada: 
 
(A) após as refeições; 
(B) antes das refeições; 
(C) em jejum, pela manhã; 
(D) antes de qualquer refeição; 
(E) à noite antes de deitar. 
 
 
41 - As fezes eliminadas pelo recém-nascido após o início 
de sua alimentação são denominadas: 
 
(A) fecaloma;  
(B) transitórias; 
(C) mecônio; 
(D) permanentes; 
(E) bolo fecal. 
 
 
 
 
42 - A vacina DPT é também conhecida como tríplice: 
 
(A) bacteriana; 
(B) associada; 
(C) fúngica; 
(D) viral; 
(E) endobacteriana. 
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43 - Foi prescrita pelo médico para a paciente MCM a 
dose de 1.400.000 UI de heparina. No setor de 
enfermagem encontra-se um frasco de 5ml com    
5.000.000 UI por ml. A dose em ml é: 
 
(A) 0,8 
(B) 1,0 
(C) 1,2 
(D) 1,4 
(E) 1,6 
 
 
44 - A alimentação realizada por meio de uma sonda 
(SNG) que passa pelo nariz, atravessa o esôfago, indo até 
o estômago, chama-se: 
 
(A) gavagem; 
(B) alimentação enteral; 
(C) gastrostomia; 
(D) entubação; 
(E) enteróclise. 
 
 
45 - Um dos produtos indicado para a desinfecção das 
mãos, no cuidado a pacientes com baixa de resistência, é: 
 
(A) hipoclorito; 
(B) glutaraldeído; 
(C) sabão perolado; 
(D) clorexidina; 
(E) álcool fenílico. 

 
 

46 - Ao atender um cliente com traumatismo 
cranioencefálico, o auxiliar de enfermagem verificou que 
havia uma paralisia de metade simétrica do corpo. Frente a 
este quadro, ele efetuou corretamente o seguinte registro 
no prontuário: 
 
(A) paraparesia; 
(B) parestesia; 
(C) tetraplegia; 
(D) paraplegia; 
(E) hemiplegia.  
 
47 - A pressão arterial é caracterizada pela força que o 
sangue exerce sobre: 
 
(A) os ventrículos; 
(B) as arteríolas; 
(C) os vasos; 
(D) as veias; 
(E) as artérias. 

 
 
48 - Os alimentos responsáveis pela estrutura corporal e 
pela reparação das perdas são do grupo de: 
 
(A) vitaminas; 
(B) protídios;  
(C) glicídios; 
(D) lipídios; 
(E) sais minerais.  
 
 
49 - A hiperglicemia consiste na elevação da quantidade 
de açúcar no sangue. Uma das suas manifestações é a sede 
excessiva denominada: 
 
(A) polidipsia;  
(B) singulto; 
(C) pirose; 
(D) polifagia; 
(E) hidrofagia. 
 
 
50 - Quando um paciente apresenta dispnéia, deve ser 
mantido na posição: 
 
(A) Trendelemburg; 
(B) decúbito lateral esquerdo; 
(C) dorsal; 
(D) Sims; 
(E) Fowler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







