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Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05. 
 

TEXTO: 
 

Você gosta de estudar? 
 

Para a maioria das pessoas, estudar é uma atividade muito chata. Você já parou para pensar o 
porquê disso? 

Isso é um problema grave, pois, hoje em dia, muitas profissões (como, por exemplo, médicos e 
profissionais de informática) exigem que os profissionais se mantenham constantemente atualizados com 
vários tipos de informação. O mundo evolui e as idéias antigas se atualizam para idéias novas. Quem não 5 

se atualizar sai perdendo para muitos outros profissionais. 
Semana passada, comentei, em um outro artigo, que um importante passo para solucionar um 

problema é descobrir qual é a sua origem. Você sabe qual é a origem dessa nossa “birra” com os estudos? 
Creio que a origem principal desse repúdio (para muitos essa palavra não é pesada, acreditem) se 

encontra na nossa infância e adolescência. Naquela época, estudar era sinônimo de deixar de brincar para 10 

fazer uma atividade que nossos pais nos obrigavam a fazer. Por que nos obrigavam? Porque brincar era 
muito mais gostoso do que ler livros e, se dependesse de nós, nem dever de casa faríamos. 

Salvas exceções, foram muitos anos com esse mesmo pensamento, coisa que acabou por 
impregnar essas idéias na nossa personalidade. 

Com a origem do problema identificada, cabe a nós saber e entender que isso é tudo coisa da nossa 15 

cabeça. Os tempos de infância e adolescência se foram e agora nós precisamos trabalhar para viver. 
Lembre-se de que, como eu disse mais acima, muitas profissões exigem que os profissionais se 
mantenham constantemente atualizados com vários tipos de informação. Cuide de si mesmo e do seu 
futuro profissional. Trabalhe esse sentimento dentro de você e mãos à obra. 

 
PINA, Bernado. Disponível em: <www.produzindo.net/voce-gosta-de-estudar/-34k>. Acesso em: 29 fev. 2008. Adaptado. 
 
 
Questão 01  (Peso 1) 
 
Segundo o texto, “estudar é uma atividade muito chata.” (linha 1), porque 
 
A) a linguagem dos livros é difícil. 
B) o tempo todo se faz dever, sem descanso. 
C) os pais, antigamente, trocavam o lazer pelo estudo. 
D) as pessoas, antes, não precisavam ficar bastante atualizadas. 
E) a preferência da criança e do adolescente é o lazer. 
 
Questão 02  (Peso 3) 
 
No texto, o articulista 
 
A) despreza quem não gosta de estudar. 
B) defende a importância da atualização dos indivíduos. 
C) nega a ideia de que não se gosta de estudar na infância. 
D) destaca o valor dado aos alunos que brincam em vez de estudar. 
E) elogia as pessoas que achavam o estudo uma chatice na infância e adolescência. 
 
Questão 03  (Peso 2) 
 
“Lembre-se de que, como eu disse mais acima, muitas profissões exigem” (linha 17) 
O conectivo destacado, sem prejuízo de sentido, pode ser substituído por 
 
A) conforme. 
B) contudo. 
C) quando. 
D) onde. 
E) pois. 
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Questão 04  (Peso 3) 
 
A alternativa em que a palavra destacada dá qualidade ao nome é a 
 
A) “Isso é um problema grave” (linha 3). 
B) “exigem que os profissionais” (linha 4). 
C) “Quem não se atualizar” (linhas 5 e 6). 
D) “sai perdendo para muitos outros profissionais.” (linha 6). 
E) “comentei, em um outro artigo” (linha 7). 
 
Questão 05  (Peso 1) 
 
Do ponto de vista sintático-semântico, é correto afirmar: 
 
A) O termo “muitas” (linha 3) exerce a mesma função sintática de “constantemente” (linha 4). 
B) As palavras “mundo” e “idéias” (linha 5), na primeira ocorrência, exercem a mesma função sintática, ou seja, 

são núcleos de sujeitos. 
C) O conectivo “que” (linha 7) estabelece com a oração anterior uma relação de explicação. 
D) As formas verbais “obrigavam” (linha 11), nas duas ocorrências, e “faríamos” (linha 12) estão no plural, 

concordando com o mesmo sujeito. 
E) Os termos destacados em “Por que nos obrigavam?” (linha 11) e em “Porque brincar era muito mais 

gostoso” (linhas 11 e 12), embora apresentem grafia diferente, expressam a mesma ideia. 
 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 10. 
 
TEXTO: 

O triunfo do talento 
Sobrevivente 

 
Nova Bandeirantes é um município de 13 mil habitantes. Foi ali, na zona rural (região de onça, jibóia 

e gado nelore), que Gilberto Giuzo passou a maior parte de sua vida. O menino magrelo de olhos 
esverdeados, filho de migrantes paranaenses, demonstrou, desde cedo, um talento incomum: aos 4 anos, 
já fazia contas de cabeça, para surpresa dos pais, sitiantes sem instrução. A vocação matemática não 
impediu que levasse a vida da roça. Cresceu em lombo de cavalo, tratava do gado, erguia cercas na 5 

propriedade da família. As escolas que freqüentou eram precárias, mesmo para os padrões brasileiros. 
Desde a infância, dividia seu tempo entre as aulas e o trabalho. 

Neste ano, aos 24, Gilberto terminou o 2º ano do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Lá se forma a 
elite da engenharia brasileira. Também, neste ano, conseguiu uma das 38 bolsas da Fundação Estudar, 
disputada por 6 mil candidatos. O prêmio tenta identificar os jovens mais promissores do país. Gilberto é 10 

um deles. Passou pelos obstáculos sucessivos do mau ensino público, da privação cultural, do trabalho 
infantil, do abandono escolar e do isolamento geográfico. Fez de si mesmo um milagre estatístico. Em um 
país que joga fora a maior parte de seu potencial humano, resistiu. Ele representa um triunfo do talento, 
um triunfo da vontade, um caso em um milhão. Sua história ajuda a retratar pelo reverso a tragédia do 
desperdício humano brasileiro. Quantos Gilbertos haverá por aí, perdidos, vivendo abaixo de seu 15 

potencial? 
 

O TRIUNFO do talento: Sobrevivente. Disponível em: <www.estudar.org.br/noticias_imprimir.php?noticia=34-12k>. Acesso 
em: 29 fev. 2008. Adaptado. 

 
Questão 06  (Peso 2) 
 
Segundo o texto, Gilberto é um sobrevivente, porque 
 
A) morava na zona rural. 
B) tinha vocação matemática. 
C) dividia seu tempo entre as aulas e o trabalho rural. 
D) conseguiu uma das 38 bolsas da Fundação Estudar. 
E) venceu os obstáculos da vida, superando-se. 
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Questão 07  (Peso 2) 
 

A conclusão a que o autor do texto chegou em relação a vários Gilbertos, perdidos na vida, foi a de que   
 

A) o potencial do ser humano precisa ser aproveitado . 
B) vários Gilbertos não conhecem o melhor da vida. 
C) a tragédia só acontece com os brasileiros. 
D) a história de vida de todo brasileiro é sofrida. 
E) as estatísticas sempre estão corretas. 
 
Questão 08  (Peso 2) 
 

“demonstrou, desde cedo, um talento incomum” (linha 3) 
 

O termo destacado expressa a ideia de 
 

A) abundância. 
B) indiferença. 
C) sobriedade. 
D) raridade. 
E) alegria. 
 
Questão 09  (Peso 3) 
 

O título do texto sugere 
 

A) rebeldia, pois o indivíduo briga para libertar-se. 
B) ignorância, visto que o estudante brasileiro não é respeitado. 
C) alegria, já que o homem consegue, através do trabalho, ser rico. 
D) libertação, porque o homem deixou para trás uma vida miserável. 
E) luta, uma vez que é com sacrifício que se alcança um vitória brilhante. 
 
Questão 10  (Peso 1) 
 

“Quantos Gilbertos haverá por aí, perdidos, vivendo abaixo de seu potencial?” (linhas 15 e 16) 
Em relação ao termo em negrito na frase em destaque, é correto o que se afirma em 
 
A) Possui um valor quantitativo.  
B) Expressa uma afirmação. 
C) Dá ideia de inclusão. 
D) Qualifica o nome.  
E) Indica modo. 
 
Leia o texto para responder às questões de 11 a 15. 
 
TEXTO: 

Estudar na escola pública 
 

Minha filha, concluinte do Ensino Fundamental, acaba de fazer a sua inscrição à seleção da Escola 
Técnica da Universidade Federal; será mais uma candidata a estudar o Ensino Médio na escola pública. 
Por mais incrível que essa perspectiva possa parecer a alguns, estou feliz ― e torcerei para que seja 
aprovada. 

Estudar na escola pública é, para um jovem atual, um desafio. Sabe por quê? Ele vai contra a 5 

desesperança de dias melhores para quem não pode pagar centenas de reais no ensino particular, nem 
sempre sinônimo de educação de qualidade. 

Eu sou egressa da boa e sempre bem lembrada escola pública das décadas anteriores. Sou 
remanescente do grupo escolar, do ginásio, do curso pedagógico, do clássico e do científico, além da 
universidade federal. O meu jovem leitor certamente nem conhece as cinco primeiras nomenclaturas, 10 

pois a sua história educacional é recente ― e a geração que o precedeu convivia com o 1º e o 2º grau, 
equivalentes ao Ensino Fundamental e Médio de hoje. 

 
ESTUDAR na escola pública. Disponível em: <portal.rpc.com.br/gazetadopovo/blog/namira/?id=808225-42k>.  Acesso em: 29 
fev. 2008. Adaptado. 
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Questão 11  (Peso 3) 
 
A autora transmite uma visão do ensino público que pode ser caracterizada como 
 
A) sofrida. 
B) perigosa. 
C) otimista. 
D) suspeita. 
E) indefinida. 
 
 
Questão 12  (Peso 1) 
 
Segundo o texto, estudar na escola pública é, para o jovem atual, um desafio, porque 
 
A) não é ministrado um ensino de qualidade nesse tipo de escola. 
B) ele luta para reverter a situação existente e vencer. 
C) ele já sabe o que vai acontecer com sua vida. 
D) não há investimentos nessa rede de ensino. 
E) frequentemente, não há aula. 
 
 
Questão 13  (Peso 2) 
 
No trecho, “Minha filha, concluinte do Ensino Fundamental, acaba de fazer a sua inscrição” (linha 1), a 
expressão em destaque tem a mesma função sintática que o fragmento transcrito em 
 
A) “mais uma candidata” (linha 2). 
B) “aprovada” (linha 4). 
C) “contra a desesperança” (linhas 5 e 6). 
D) “remanescente do grupo escolar” (linha 9). 
E) “as cinco primeiras nomenclaturas” (linha 10). 
 
 
Questão 14  (Peso 2) 
 
“Eu sou egressa da boa e sempre lembrada escola pública” (linha 8) 
O termo “egressa”, no contexto em que se encontra, 
 
A) exerce a mesma função de “remanescente” (linha 9). 
B) funciona com adjunto do pronome “Eu”. 
C) completa o sentido de um nome. 
D) é modificador de um verbo. 
E) tem valor adverbial. 
 
 
Questão 15  (Peso 2) 
 
“O meu jovem leitor certamente nem conhece as cinco primeiras nomenclaturas” (linha 10) 
O termo “cinco” funciona, no contexto em que se encontra, como um 
 
A) modificador verbal. 
B) modificador nominal. 
C) quantificador nominal. 
D) complemento nominal. 
E) complemento verbal. 
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Questão 16  (Peso1) 
 
Certo professor de uma classe multisseriada passou para seus alunos a seguinte atividade: determine o valor de 
cada expressão 
 
        Série A:   M = 20 - 8 : 4 + 5 . 2 - 2 
        Série B:   N = (4,5 -2/3 . 3/4) : (4 .1/10 - 1/5) 
        Série C:   P = 0,1 M.N     
 
Com base nesses dados, pode-se concluir que o valor de P é 
 
A) 48 
B) 50 
C) 52 
D) 53 
E) 55 
 
 
Questão 17  (Peso 1)  
 
O número de escolas multisseriadas em toda a Europa ainda é muito significativo. 
Estima-se que, em uma certa região, esse número seja igual  ao mínimo múltiplo comum de M, N e P, três 
números naturais, que, na sua forma fatorada, podem ser escritos 
                            M = 2 2

 . 5 ,     N = 32
 . 5    e    P = 3 . 5 . 

Assim, o número de escolas multisseriadas, nessa região, é 
                             
A) 80 
B) 100 
C) 120 
D) 150 
E) 180 
 
 
Questão 18  (Peso 1)  
 
Um computador estava com defeito. Quando se digitava o número 3, aparecia o símbolo #.  
Nessas condições, o número de unidades simples omitidas no número  # 27 # 4 é 
 
A) 30003 
B) 30030 
C) 30300 
D) 33000 
E) 33030 
 
 
Questão 19  (Peso 2) 
 
O número de alunos de uma classe multisseriada é um número de dois algarismos.O algarismo das dezenas é o 
dobro do das unidades e a soma deles é 6.  
O número de alunos dessa classe é 
 
A) 42 
B) 45 
C) 48 
D) 50 
E) 52 
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Questão 20  (Peso 2) 
 

O prefeito do Vale do Jequitinhonha importou dos Estados Unidos dois ônibus. Se os tivesse adquirido no Brasil 
teria economizado 30% do que gastou com a importação. 
Se ele gastou R$ 235 000,00, a despesa que ele teria com os ônibus nacionais seria de 
 
A) R$130 000,00 
B) R$140 000,00 
C) R$154 000,00 
D) R$160 500,00 
E) R$164 500,00 
 
Questão 21  (Peso 2)  
 

A prefeitura de um lugarejo, criminosamente, paga para que crianças de 5, 7, e 8 anos encham baldes de areia e 
levem morro acima e, com isso, ajudem às famílias. Se considerarmos que eles levam, em média, 40 baldes e 
que o número de baldes que cada criança leva é proporcional à sua idade, pode-se afirmar que o número de 
baldes que a criança de 7anos leva morro acima é  
 
A) 10 
B) 12 
C) 14 
D) 15 
E) 18 
 
Questão 22  (Peso 2)  
 

“O Ministério de Agricultura resolveu ensinar ao povo a preparar a caipirinha”. 
O açúcar deve ser cristal e ter, no máximo, 150g por litro. Assim, se alguém quiser preparar 8 litros de caipirinha, 
a quantidade, em quilogramas (Kg), de açúcar de que vai precisar será igual a 
 
A) 0,012 
B) 0,12 
C) 1,2 
D) 12 
E) 120 
 
Questão 23  (Peso 3)  
 

No canteiro central de uma cidade, são plantadas 15 árvores em linha reta. 
A distância entre a primeira árvore e a última é 1,4km e a distância entre duas árvores vizinhas é sempre a 
mesma. 
A distância, em metros, entre duas árvores vizinhas é 
 
A) 10 
B) 10,5 
C) 100 
D) 150 
E) 150,5 
 
Questão 24  (Peso 3) 
 

O prefeito de uma cidade, para preservar os ônibus escolares, mandou asfaltar as estradas. No primeiro dia, 
asfaltaram 9/20 das estradas e, no segundo, 2/5, faltando ainda 1125m para asfaltar. 
A extensão total dessas estradas é 
        
A) 6000m 
B) 6500m 
C) 7000m 
D) 7500m 
E) 8000m 
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Questão 25  (Peso 3) 
 

A uma jarra com 1,3l de água acrescentou-se 700 ml  de suco e obteve-se 10 copos de refresco.  
A medida de cada copo, em mililitro, é 
 

A) 150 
B) 200 
C) 250 
D) 300 
E) 500 
 
Questão 26  (Peso 3) 
 
A questão do papel do Estado tem sido objeto de debates calorosos em quase todas as correntes de 
pensamento.  
O Estado contemporâneo reflete  
 

A) o baixo índice de coletivismo existente na sociedade. 
B) as cargas tributárias estruturadas para a redução dos impostos. 
C) o monopólio  do governo em relação ao empreendimento competitivo. 
D) as organizações estatais em superioridade frente às empresas privatizadas. 
E) as indústrias estatais ganhando espaços para aquelas em que os funcionários são acionistas. 
 
Questão 27  (Peso 2) 
 
É delicado, na administração, estabelecer aquilo que se conhece como policy, quando o fator politics tem 
prevalência.  
 

O principal problema cultural, sobretudo na administração pública brasileira, é 
 

A) a cortesia e a boa vontade existente. 
B) a moralidade da  administração pública. 
C) o fato de que toda pessoa tem direito à verdade. 
D) o péssimo tratamento dispensado à pessoa que pega seus títulos. 
E) a adoção de uma política de alto nível voltada para o exercício pleno da cidadania. 
 
Questão 28  (Peso 2) 
 
Papéis são “um conjunto de expectativas que qualquer um possui, relativo a uma posição ou pessoa”.  
Portanto os servidores públicos têm, assim, os seguintes papéis: 
 

A) Exógeno e endógeno. 
B) Explícito e implícito. 
C) Coercitivo e exógeno. 
D) Descritivo e normativo. 
E) Prescritivo e normativo. 
 
Questão 29  (Peso 1) 
 
O serviço público, desguarnecido de uma ideologia de lucros, permite-se minguados rendimentos na qualidade 
de seus serviços, como se fosse ilegítimo ou pecaminoso apresentar desempenho acima daquele previamente 
esperado. Mas, afinal, é ético ou não ganhar dinheiro, lucrar no serviço público?  
 

A leitura do texto, pode-se concluir que 
 

A) a ética não é indissociável do lucro. 
B) a remuneração do servidor é sempre justa. 
C) a economia de mercado privilegia os egocêntricos. 
D) os produtos e serviços particulares são bem pagos. 
E) a geração de bens ou serviços independe de custos. 
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Questão 30  (Peso 2) 
 
Um grupo, dentro de uma organização pública, que é autorizado a analisar e a resolver questões éticas é 
denominado 
 
A) códigos secreto. 
B) acionistas. 
C) comitê gestor. 
D) comitê de ética. 
E) código de conduta ética. 

 
 

Questão 31 (Peso 1) 
 
A Lei nº 8.080/90 regulamenta os dispositivos da Constituição Federal referentes à Saúde no Estado brasileiro, 
dispondo, portanto, sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços de Saúde.  
Dessa forma, com base nessa Lei, é correto afirmar:  
 
A) O Sistema Único de Saúde ― SUS ― é constituído por um conjunto de ações e serviços de Saúde 

prestados apenas por órgãos e instituições públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais.  
B) A direção do Sistema Único de Saúde ― SUS ― é única em cada esfera de governo, sendo, portanto, 

exercida em nível da União, pelo Presidente do Senado Federal, em nível do Estado, pelo Presidente da 
Assembléia Legislativa e em nível do município, pelo Presidente da Câmara de Vereadores.  

C) As ações de Saúde, no âmbito do SUS, são gratuitas nos serviços públicos, enquanto, nos serviços privados 
contratados pelo SUS, são ofertadas aos usuários mediante pagamento de taxas.  

D) É objetivo do SUS executar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, priorizando as ações de 
caráter curativo. 

E) Constitui campo de atuação do SUS a execução de ações de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica 
e de Saúde do Trabalhador. 

 
 
Questão 32 (Peso 1) 
 
As assertivas a seguir estão relacionadas com a Lei nº 8.142, de 1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade no SUS.  
A partir dessa informação, pode-se afirmar que todas as alternativas estão corretas, exceto: 
 
A) A comunidade participa da gestão do Sistema Único de Saúde ― SUS ― por meio das instâncias colegiadas 

denominadas Conferências de Saúde e Conselho de Saúde. 
B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos e o Conselho de Saúde tem caráter permanente. 
C) Os Conselhos de Saúde possuem representação dos vários segmentos sociais (usuários, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e representantes do governo), enquanto, nas Conferências de Saúde, não há 
representação dos usuários. 

D) A representação dos usuários, nos Conselhos de Saúde e Conferências, será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

E) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde compõem o SUS nas esferas de governo federal, 
estadual e municipal. 
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Questão 33 (Peso 2) 
 
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde que abrangem a promoção e a proteção da 
saúde, sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, sob forma de trabalho em 
equipe.  
Em relação às equipes de Saúde da Família, é verdadeiro o que se afirma em  
 
A) Todas as equipes de Saúde da Família são compostas, obrigatoriamente, por médico, enfermeiro, 

odontólogo, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). 
B) Todos os integrantes das equipes possuem jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, com 

exceção do médico e do odontólogo. 
C) Todos os integrantes da equipe possuem, como atribuição, participar do processo de territorialização e 

mapeamento da área de atuação da equipe, exceto o médico. 
D) Somente ao enfermeiro é atribuído executar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias 

em situação de risco. 
E) Cabe a todos os integrantes da equipe de Saúde da Família realizar busca ativa e notificação de doenças e 

agravos, de notificação compulsória, de outros agravos e de situações de importância local. 
 
 
Questão 34 (Peso 2) 
 
Em relação ao processo de trabalho da equipe de Saúde da Família, identifique com V os itens verdadeiros e 
com F, os demais.  
 
(   ) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos.  
(   ) Desenvolver ações de Saúde que visem ao cuidado individual, familiar e da comunidade. 
(   ) Promover e estimular a participação da comunidade no controle social. 
(   ) Atuar exclusivamente nas dependências das unidades de Saúde, a fim de que os problemas da comunidade 

não interfiram no trabalho da equipe. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) V F V F 
B) V V V F 
C) F F F V 
D) F V F V 
E) V V V V 
 
 
Questão 35 (Peso 2) 
 
A Portaria GM nº 399/2006 aprova as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde 2006.  
Identifique as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F). 
 
(   ) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentem 

impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. 
(   ) Correspondem a prioridades estabelecidas no Pacto pela Vida: saúde do idoso, controle do câncer de colo 

de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna e promoção da saúde. 
(   ) Orientar as mulheres quanto ao controle de peso e da pressão arterial, ao abandono do hábito de fumar e da 

prática de esforço físico exagerado correspondem a ações de promoção da saúde que contribuem para a 
redução da mortalidade materna e infantil. 

(   ) São consideradas doenças emergentes e endemias: dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.  
 
A) V V V V 
B) F V F V 
C) F F V V 
D) V V F F 
E) V F V F 
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Questão 36 (Peso 2) 
 
A imunização corresponde a uma das principais ações de Saúde na prevenção de doenças. Por essa razão, 
existe, no Brasil, o calendário nacional de vacinação, assim como existem as campanhas de vacinação.  
A alternativa incorreta em relação às doenças imunopreviníveis é a 
 
A) Doença infecciosa responsável pela recente epidemia no município do Rio de Janeiro, a dengue é 

prevenível, principalmente pela eliminação dos possíveis criadouros das larvas do  Aedes aegypti e também 
pela vacinação da população.  

B) A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, caracterizada por tosse persistente, perda de peso e febre, 
que pode ser prevenida com a vacina BCG, que deve ser administrada nos primeiros dias de vida do   
recém-nato. 

C) A toxina do bacilo tetânico é a responsável pelo acometimento do indivíduo por uma doença infecciosa 
denominada de tétano, cuja imunoprevenção ocorre pela administração, por via intramuscular, da vacina 
DTP (tríplice viral), ou da vacina DT (dupla viral) ou da vacina TT (vacina contra o tétano). 

D) A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa aguda, que pode ser prevenida com a vacina oral contra 
pólio, que é produzida a partir de  vírus vivo atenuado. 

E) Responsável por causar lesão grave no fígado, a hepatite B é prevenida por meio da vacina, administrada 
por via intramuscular, em três doses.  

  
 
Questão 37 (Peso 2) 
 
A administração de medicamentos corresponde a uma das atribuições do Auxiliar de Enfermagem.  
Com base nessa informação, pode-se afirmar: 
 
A) Os itens importantes a serem observados pelo responsável pela administração de medicamentos são o 

nome da droga a ser administrada, a dose prescrita, a via de administração prescrita, horário prescrito e o 
nome do paciente para o qual a droga foi prescrita. 

B) As drogas, quando administradas por via intramuscular, têm a sua absorção mais lenta que quando 
administrado por via oral. 

C) O profissional, ao administrar um medicamento pela via subcutânea, deve inserir a agulha na pele do 
indivíduo formando um ângulo de 60 graus. 

D) O ângulo formado na via intramuscular deve ser de 45 graus em relação ao músculo deltóide do indivíduo. 
E) A via intramuscular, na ressuscitação cárdio-respiratória, corresponde à via de escolha para administração 

da maior parte dos medicamentos utilizados durante esse evento.  
 
 
Questão 38 (Peso 2) 
 
Em relação aos cuidados dispensados pela enfermagem ao indivíduo internado em uma unidade hospitalar, 
pode-se afirmar, exceto: 
 
A) O profissional, quando prescrito oxigenoterapia, deve oferecer ao indivíduo oxigênio umidificado, a fim de 

prevenir o ressecamento das vias aéreas superiores. 
B) O profissional, ao administrar insulina no indivíduo diabético insulino-dependente, deve ter o cuidado de fazer 

rodízio dos locais de administração da insulina, a fim de evitar a formação de tecido cicatricial e para permitir 
a absorção uniforme da insulina. 

C) O controle hidroeletrolítico corresponde a um importante cuidado de enfermagem dispensado ao indivíduo 
acometido por queimadura em grande extensão corporal. 

D) O Auxiliar de Enfermagem deve oferecer bastante líquido ao indivíduo com edema agudo do pulmão. 
E) Nos indivíduos que realizam hemodiálise, não é permitido verificar pressão arterial no braço em que esteja 

localizado a fístula artério-venosa (FAV).   
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Questão 39 (Peso 3) 
 
Em relação à assistência no pré, no trans e no pós-operatório, identifique com V as afirmativas corretas e com F, 
as falsas. 
 
(   ) O objetivo do cuidado pré-operatório da pele é torná-la o mais livre possível de microrganismos, mesmo que 

cause dano à sua integridade física e fisiológica. 
(   ) O Auxiliar de Enfermagem, antes de encaminhar o indivíduo para o centro cirúrgico, deve verificar se o 

indivíduo está em jejum, se esvaziou a bexiga e se retirou as próteses movéis, verificando, além disso, sinais 
vitais, comunicando à enfermeira, caso os resultados estejam fora do padrão da normalidade.  

(   ) O Auxiliar de Enfermagem deve realizar curativo da ferida cirúrgica no mínimo três vezes ao dia, mesmo que 
o curativo esteja externamente limpo. 

(   ) O Auxiliar de Enfermagem, nos casos de evisceração (saída de vísceras pela incisão cirúrgica após uma 
deiscência), deve cobrir as vísceras com compressa estéril e avisar imediatamente à enfermeira ou ao 
cirurgião.  

 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) V V F F 
B) V F F V 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) V V V V  
 
Questão 40 (Peso 3) 
 
Sobre algumas ações de Saúde voltadas à assistência à mulher, à criança e ao adolescente, identifique com V 
as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 
 
(   ) O aleitamento materno deve ser estimulado, pois para o bebê, alimentado exclusivamente com leite materno 

até o sexto mês de vida, são dispensáveis as imunizações preconizadas para esse período de vida do 
lactente. 

(   ) O pré-natal deve, preferencialmente, ser iniciado até o terceiro mês de gestação, a fim de que as patologias, 
porventura identificadas, possam ser tratadas o mais precocemente possível. 

(   ) O pré-natal consiste em consultas periódicas realizadas por equipe multiprofissional, nas quais são 
avaliados, dentre outros itens, o peso e a pressão arterial da gestante, além do desenvolvimento do 
concepto.  

(   ) O estímulo ao uso de métodos contraceptivos, de preservativos e à prática da atividade sexual com 
responsabilidade correspondem a importantes ações de Saúde no combate à gravidez indesejada e na 
contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. 

 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) V F V F 
B) V V F V 
C) F V V V 
D) F F V F 
E) V V V V 
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