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AUXILIAR DE ENFERMAG EM (110 A 115)  

Realização: Prefeitura Municipal de Jaguaripe e Fundação CEFETBAHIA 

     CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 08. 

TEXTO:   
A festinha 

O menino era um capetinha. Desbocado, safadinho, aquela carinha típica de menino matreiro. Vivia 
sendo expulso das festinhas de aniversário em que comparecia, matando a mãe de desgosto. 

Na última em que comparecera, tinha armado uma brincadeira tão safada  no banheiro, que em meia 
hora a mãe do aniversariante teve de devolvê-lo para casa. E o que falava de palavrão não era brincadeira. 
Passaram meses sem que fosse convidado para festa alguma no bairro. 5

Um dia a mãe dele recebe um telefonema de uma vizinha convidando o garotinho pro aniversário da 
filha. No fundo, a mãezinha ficou muito feliz, afinal, o menininho dela seria de novo aceito no seu círculo.  

Na hora da festa, arrumou o filho todo bonitinho, penteou o cabelinho do menino e deu muitos 
conselhos pra ele, “meu filhinho, comporte-se direitinho, não faça a mamãe passar vergonha, não fale 
palavra feia, não agarre as menininhas, respeite os mais velhos,” essas coisas. Fez o embrulho do 10

presentinho, deu um beijo na testa do menino e disse: 
 Vai com Deus, meu anjo. Faz tudo direitinho como mamãe falou, viu? 

E o menino foi. 
Dez minutos depois, olha o menino de volta, todo sem graça. A mãe abriu a porta e deu de cara com 

o menininho ali, com aquele sorrisinho todo amarelinho nos lábios, ah, ela nem conversou: 15

 Capetinha! A gente não pode confiar em você, não é? Foi agarrando o menino pela orelha e 
falando todas as coisas que mãe fala nestas horas e jogou o menino no banheiro. 

 Vai ficar preso aí até seu pai chegar pra conversar com você. Eu já não tenho mais paciência. E 
fechou a porta do banheiro. 

O menino chorou, berrou, soluçou, mas ela o deixou lá. 20

Naquele dia, o pai chegou tardíssimo. Já encontrou a mulher resmungando: 
 O capeta do seu filho só me dá desgosto. Tá preso lá no banheiro esperando você chegar para 

conversar com ele. E contou tudo o que tinha acontecido. O pai foi lá, abriu a porta, o menino estava 
deitadinho no chão do banheiro, dormindo, dando aqueles soluços profundos que menino dá quando 
adormece depois de um choro muito longo. O pai acordou o filho, sentou-o no colo muito severo e 25

perguntou com voz grave: 
  Que foi que houve, rapaz? 

E o menino com a vozinha lá no fundo: 
  A festa foi transferida para amanhã. 

PINTO,  Ziraldo Alves. In: As anedotas do Pasquim. Rio de Janeiro: Codecri, 1974.  p. 10. 

Questão 01  (Peso 1) 

O texto narra um fato destacando a imagem de 

A) uma mãe preocupada. 
B) uma família comum. 
C) um pai muito severo. 
D) um menino sapeca. 
E) um bairro festeiro. 

Questão 02  (Peso 2) 

Com relação ao tratamento dispensado ao menino pela mãe, a punição a ele aplicada, de início, desperta no 
leitor uma sensação de 

A) medo. 
B) choque. 
C) tristeza. 
D) insegurança. 
E) compreensão. 
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Questão 03  (Peso 3) 

O personagem central dessa narrativa foi punido pela mãe 
       
A) educadamente, para não falar mais palavrões à toa. 
B) injustamente, devido a seu provável desvio de comportamento social. 
C) indelicadamente, pois não mais era aceito nas festinhas de aniversário da vizinhança. 
D) severamente, porque fez uma  brincadeira  de  mau  gosto no banheiro da casa de um aniversariante. 
E) indevidamente, por  ter errado o endereço da  casa  onde  haveria a festa para a  qual fora convidado. 

Questão 04  (Peso 3) 

A mensagem final desse texto pode ser resumida pelo ditado popular: 

A) “As aparências enganam.” 
B) “Nem tudo que balança cai.” 
C) “Paga o justo pelo pecador.” 
D) “O mundo é dos mais espertos.” 
E) “Quem com porcos se mistura farelos come.” 

Questão 05  (Peso 2) 

O recurso lingüístico mais usado nesse texto é o emprego de 

A) adjetivos com exclusivo valor afetivo. 
B) verbos expressando atos de violência. 
C) termos no grau diminutivo. 
D) palavras de sentido oposto. 
E) frases negativas. 

Questão 06  (Peso 1) 

Expressam idéias contrárias os termos 

A) “Desbocado” (linha 1) e “falava [...] palavrão” (linha 4). 
B) “palavrão” (linha 4) e “palavra feia” (linha 10). 
C) “conselhos” (linha 9) e  “comporte-se direitinho” (linha 9). 
D) “anjo” (linha 12) e “Capetinha” (linha 16). 
E) “sem graça” (linha 14) e “sorrisinho todo amarelinho” (linha 15). 

Questão 07  (Peso 3) 

No trecho “matando a mãe de desgosto.” (linha 2), aparece uma figura de linguagem conhecida como 

A) ironia, que consiste no uso de palavras ou expressões em tom de zombaria. 
B) antítese, que é o emprego de  palavras  ou  expressões de sentido contrário. 
C) comparação, isto é, o confronto de idéias por meio de um elemento comparativo. 
D) hipérbole, ou seja, a presença de um exagero na afirmação para realçar o pensamento. 
E) personificação, isto é, a atribuição a seres irracionais ou a coisas de ações e sentimentos próprios do 

homem. 

Questão 08  (Peso 1) 

Está dando qualidade ao nome a palavra em negrito do trecho transcrito na alternativa 
   

A) “não fale palavra feia” (linhas 9 e 10). 
B) “não agarre as menininhas” (linha 10). 
C) “respeite os mais velhos” (linha 10). 
D) “– Vai com Deus, meu anjo.” (linha 12). 
E) “e falando todas as coisas “ (linhas 16 e 17). 
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Leia o texto a seguir para responder às questões 09 e 10. 

TEXTO: 

LAVADO, Joaquín Salvador (QUINO). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 243. 
                          

Questão 09  (Peso 2) 

O que torna esse texto engraçado é, na verdade, a 
         
A) pergunta, pura e simplesmente, que a garota faz ao pai. 
B) garota, na farmácia, pedir ao farmacêutico um remédio para acalmar os nervos. 
C) menina dizer para quem é o remédio e tentar obter do farmacêutico uma explicação sobre “erotismo”. 
D) garotinha chegar a sua casa com o remédio e entregá-lo à mãe, dizendo que a dosagem está incompleta, 

alegando que o farmacêutico tomou 20 gotas. 
E) associação feita pelo leitor entre o nome do remédio, a pergunta que garota faz ao pai e ao farmacêutico e o  

medicamento que eles precisaram tomar. 

Questão 10  (Peso 2) 

No último quadrinho, a análise da fala da garota permite afirmar que o termo “vinte gotas”, no contexto em que se 
encontra,  

A) exerce a mesma função sintática de “o farmacêutico”. 
B) tem o seu núcleo modificado por um indefinido. 
C) faz parte de um período simples.    
D) completa o sentido de “Faltam”. 
E) é um modificador do verbo. 
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Município do Recôncavo baiano, um dos poucos a possuir criações de búfalo (rebanhos bubalinos), é um reduto 
ecológico situado entre o mar e o Pantanal baiano e é o terceiro produtor de castanha de caju no Estado.Vive da 
agricultura e da pesca.  
Curiosidade: é toda ligada por túneis subterrâneos, usados pelos moradores, no passado, para se defender de 
ataques dos índios. 
Sua principal atração, hoje, é a Praia do Garcez e sua padroeira é Nossa  Senhora d’Ajuda. 

Questão 11  (Peso 1) 

Sejam  p = 102
× 103 e  q = (102)3.   

A fração irredutível de p/q é 

A) 
100

1

B) 
10

1

C) 1 
D) 10 
E) 100 

Questão 12  (Peso 1) 

Uma senhora tem R$70,00 e deseja comprar pratos a R$3,00 cada  e uma  bandeja  a R$25,00. 
O número de pratos que ela pode comprar é  

A) 10 
B) 12 
C) 15 
D) 18 
E) 20 

Questão 13  (Peso 3) 

Um marceneiro fez um carrinho de brinquedo, em madeira, medindo 8,5cm de comprimento por 4,0cm de 
largura, usando uma escala  1: 40 . 
Nessas condições, pode-se concluir que as dimensões reais do carro (ao natural), de comprimento por largura, 
são 

A) 2,80m por 1,20m. 
B) 3,00m por 1,50m. 
C) 3,20m por 1,50m. 
D) 3,40m por 1,60m. 
E) 3,60m por 1,60m. 

Questão 14  (Peso 3) 

Um jardineiro resolveu preparar um canteiro retangular para cultivar roseiras.                                                            
Com cinco quadrados, colocados lado a lado, construiu o retângulo de perímetro igual a 36 metros. 
A área de cada quadrado a ser plantado mede  

A) 4m2.
B) 6m2.
C) 9m2.
D) 16m2.   
E) 25m2.                 
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Questão 15  (Peso 3) 

Paulinho e Pedrinho compraram 180 figurinhas, das quais 
5

1
 foi inutilizado. Das restantes, Paulinho ficou com  

4

1
 a mais do que Pedrinho. 

O número de figurinhas de Paulinho é 

A) 75 
B) 80  
C) 85 
D) 90 
E) 95 

Questão 16  (Peso 1)                               

Se x e y são soluções do sistema    
=+−

−=−

32

32

yx

yx
  ,

então o valor de   x + y    é                          

A) – 2 
B) – 1 
C) 0
D) 1   
E) 2
                                
Questão 17  (Peso 1) 

Sendo   M  =  x  (x – 5)  e  N = (x – 7) (x – 1) ,   tem-se que, para  x  = – 1, o valor  de M – N  é 

A) – 10 
B) – 5 
C) 5 
D) 10   
E) 15 

Questão 18  (Peso 2)

O gráfico representa as despesas de uma família que tem 100% de sua renda familiar comprometida. 

Nessas condições, o valor de x é

A) 10 
B) 15 
C) 20 
D) 25 
E) 30 
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Questão 19  (Peso 3)  

Em uma cooperativa em Jaguaripe, 12 costureiras fazem 600 peças de vestuário em 10 dias.  
Para fazer 960 peças em 12 dias, será necessário contratar mais 

A) 8 costureiras. 
B) 7 costureiras. 
C) 6 costureiras. 
D) 5 costureiras. 
E) 4 costureiras. 

Questão 20  (Peso 2) 

Para uma festa dançante no Clube Social de Jaguaripe, foram convidados rapazes e moças da região. 
Se o rapaz que inicia o baile dança com 3 moças, o segundo, com 4 moças, o terceiro, com 5 moças, e assim 
por diante.  

Pode-se afirmar que o décimo rapaz dançará com 

A) 12 moças. 
B) 14 moças. 
C) 16 moças. 
D) 18 moças. 
E) 20 moças. 

    CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21  (Peso 2) 

O Sistema Único de Saúde – SUS – foi criado em 1988 com a Promulgação da Constituição Federal, sendo 
regulamentado pela Lei nº 8.080/90.  

Em relação ao SUS, é incorreto afirmar:  

A) Está incluída no campo de atuação do SUS a fiscalização direta na fabricação de brinquedos para menores 
de 1 ano de idade, tendo em vista a ingestão acidental de pequenas peças por crianças nessa faixa etária. 

B) Integram o SUS as ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais e, em caráter complementar, pelos serviços privados conveniados ou contratados.

C) É objetivo do SUS assistir às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das atividades preventivas e das ações assistenciais. 

D) Serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, os 
serviços e as ações de saúde, executados pelo SUS. 

E) São princípios do SUS o acesso universal a todos os níveis de assistência, atendimento integral e controle 
social. 

Questão 22 (Peso 3) 

Sobre a Estratégia de Saúde da Família, excetua-se a afirmativa constante em 

A) É item necessário à implantação das equipes de saúde da família a existência de equipe multiprofissional, 
composta, no mínimo, por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde. 

B) Prioriza o atendimento às pessoas com menor poder aquisitivo, em detrimento daquelas que possuem plano 
de saúde, observando o princípio do equilíbrio do SUS. 

C) É uma estratégia prioritária de reorientação do modelo de saúde vigente no país, de acordo os preceitos do 
SUS, fortalecendo a Atenção Básica à Saúde. 

D) É uma das características do processo de trabalho da equipe de saúde-família definir o território de atuação, 
mapear e reconhecer a área adscrita. 

E) Compete à Secretaria Municipal de Saúde estimular e viabilizar a capacitação específica dos profissionais 
das equipes de saúde da família.  
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Questão 23  (Peso 1) 

Em relação ao Controle Social, é incorreto afirmar: 

A) A participação da comunidade no SUS, prevista na Lei nº 8.080/90, está regulamentada pela Lei nº 8.142/90. 
B) Os usuários possuem representação paritária nos Conselhos e nas Conferências de Saúde em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 
C) O Conselho Municipal de Saúde será composto por representantes da câmara municipal de vereadores, 

clínicas particulares, profissionais de saúde e usuários. 
D) A organização e as normas de funcionamento das Conferências e dos Conselhos de Saúde serão definidas 

em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo Conselho. 
E) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 

Questão 24  (Peso 2) 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e a manutenção da saúde. 
Identifique com V as afirmativas que representam características do processo de trabalho das equipes de 
Atenção Básica e com F, as demais. 

(   ) Programação e implementação das atividades, priorizando a solução dos problemas de saúde mais 
freqüentes. 

(   ) Desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população e 
ampliar a participação da comunidade na defesa da qualidade de vida. 

(   ) Assistência básica integral e contínua, com garantia de acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial. 
(   ) Desenvolvimento prioritário de ações curativas focalizadas no atendimento às urgências médicas. 

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) F V F F  
B) F V V V 
C) V F F F 
D) V V V F 
E) V V V V 

Questão 25  (Peso 1) 

A Portaria nº 399/06 divulga o Pacto pela Saúde / 2006 e aprova suas diretrizes operacionais. 
O Pacto que estabelece o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades, tais como saúde do 
idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento 
da Atenção Básica é aquele conhecido por Pacto 

A) em Defesa do SUS. 
B) da Atenção Básica. 
C) de Compromisso. 
D) de Gestão. 
E) pela Vida. 
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Questão 26  (Peso 1) 

Os profissionais de Enfermagem têm a responsabilidade de exercer a profissão conforme regulamentação disposta 
pela Lei nº 7.498/86.  
São atribuições do Auxiliar de Enfermagem as indicadas em

A) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, bem como prestar cuidados de higiene e conforto ao 
paciente. 

B) Executar ações de tratamento de menor e maior complexidade e cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves. 

C) Participar da programação, orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 
D) Realizar prescrição da assistência e consulta de enfermagem. 
E) Executar suturas e partos normais sem distocia. 

Questão 27  (Peso 2) 

Sobre doenças dermatológicas, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Dermatite de Contato 
(2) Hanseníase 
(3) Furunculose 
(4) Escabiose 
(5) Pediculose 

(   ) Doença infecciosa e transmissível, de evolução crônica, caracterizada 
por mancha “esbranquiçada” ou “avermelhada” na pele, sensação de 
formigamento em extremidades e diminuição ou perda da sensibilidade. 

(   ) Infestação pelo piolho que se aloja no couro cabeludo e nos cabelos e 
causa intensa coceira. 

(   ) Inflamação da pele causada por sensibilidade a alguma substância que 
entre em contato com ela, sendo que os primeiros sinais e sintomas 
consistem em coceira, ardência e vermelhidão. 

(   ) Afecção cutânea parasitária e contagiosa, causada por ácaro, de 
contágio por meio de roupas contaminadas ou do contato direto         
com a pessoa contaminada, tendo como sintoma principal a coceira, 
principalmente à noite.  

(   ) Inflamação aguda, que pode ocorrer em qualquer parte do corpo e que 
começa como uma pequena “espinha” dolorosa, vermelha e saliente, 
cujo centro se torna amarelo ou preto em poucos dias. 

A alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) 1, 4, 3, 2, 5. 
B) 2, 5, 1, 4, 3. 
C) 2, 4, 1, 5, 3. 
D) 4, 3, 2, 5, 1. 
E) 4, 5, 1, 2, 3. 

Questão 28  (Peso 2) 

Em relação à dengue, é incorreto afirmar: 

A) Trata-se de uma doença viral, com característica febril, que pode ter evolução benigna ou grave, dependendo 
da forma como se apresente. 

B) É um grave problema de saúde pública, principalmente para países tropicais, como o Brasil, onde o clima 
favorece o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti.

C) Pode ser prevenida com a vacina contra a febre amarela, porque o mosquito Aedes aegypti também transmite 
a doença febre amarela urbana. 

D) São medidas de controle da doença a eliminação dos criadouros e o extermínio das formas adultas do 
mosquito Aedes aegypti.

E) Está indicada no tratamento da doença, na forma clássica, a hidratação oral com aumento da ingestão de 
água, sucos, chás e soros caseiros. 
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Questão 29  (Peso 3)

A atenção à mulher na gravidez e no pós-parto deve incluir ações de prevenção e promoção da saúde, além de 
diagnóstico e tratamento adequado dos problemas que ocorrem nesse período. É dever dos serviços e 
profissionais de saúde acolher com dignidade a mulher e o recém-nascido. 

Com base nessas afirmações, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) A captação de gestantes na comunidade, para realização do pré-natal, deverá ser precoce. 
(   ) A imunização antitetânica deve ser feita mediante aplicação de três doses da vacina dupla tipo adulto, 

independente da gestante já ter sido imunizada.   
(   ) A náusea, o vômito, a tontura, a azia, a salivação excessiva, a falta de ar, a dor nas costas, as cãibras, dentre 

outros, são sinais e sintomas característicos da gravidez.  
(   ) O teste do pezinho só deve ser realizado quando a criança nascer com Síndrome de Down.  
(   ) O risco de transmissão do HIV pelo leite materno é elevado, sendo contra-indicada a amamentação para mães 

com HIV positivo. 

A alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo, é a 

A) F V V F V 
B) V V V F V 
C) F V F V F 
D) V F V F V 
E) V F V V F 

Questão 30  (Peso 3) 

Vacinas são substâncias feitas com os próprios agentes infecciosos (micróbios ou germes enfraquecidos ou 
mortos), com parte deles ou com suas toxinas modificadas artificialmente.  

Em relação à imunização, excetua-se o que se afirma em 

A) A conservação da vacina, na sala de vacinação, deve ser feita em geladeira, com temperatura que varia entre 
+2ºC a +8ºC. 

B) As vacinas BCG, Tetravalente e Contra Febre Amarela devem ser administradas, respectivamente, pelas vias 
intradérmica, intramuscular e subcutânea. 

C) A aplicação simultânea das vacinas Anti-pólio, Tetravalente e Oral de Rotavírus Humano, no segundo mês de 
vida, é considerada eficaz e sem riscos para a criança. 

D) A administração da vacina BCG deverá ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2 Kg, devido à 
escassez do tecido cutâneo. 

E) Os vômitos, as diarréias e as doenças infecciosas agudas com febre alta não são contra-indicações para 
vacinação, visto que uma criança nunca deve sair da unidade hospitalar sem ser vacinada. 
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