
Ilha – Auxiliar Enfermagem – Tarde  Página 1 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

1. Na oração abaixo o sujeito é: 
Comeram todos os bombons da minha gaveta. 
a) Simples. 
b) Composto. 
c) Oculto. 
d) Indeterminado. 

 

2. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão 

escritas de acordo com a norma culta da língua: 
a) Excitar - remanescente – sucitar.  
b) Descendência – piscina – conceção. 
c) Abscesso – escepcional – fascículo. 
d) Fascinante – disciplina – excesso. 

 

3. A figura de linguagem presente na oração abaixo é: 
Paulinho é uma jóia preciosa. 
a) Metáfora. 
b) Pleonasmo. 
c) Antítese. 
d) Repetição. 
 

4. Aponte a palavra que se escreve com E, e não com I: 
a) D_spautério. 
b) Estrop_ar. 
c) D_famação. 
d) Verossim_lhança. 

 

5. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta: 

Ele ____ as batatas na própria ___ da prisão.  
a) Cozeu – cela. 
b) Coseu - sela. 
c) Cozeu – sela. 
d) Coseu - cela. 

 

6. Aponte a alternativa que possui um substantivo próprio, um 
abstrato e um concreto, respectivamente: 
a) Lucas, fé, pão. 
b) Taubaté, Julio, princesa. 
c) Sapo, café, balde. 
d) Açúcar, cavalo, folha. 

 

7. Fato é o coletivo de: 

a) Cães. 
b) Cabras. 
c) Bandeiras. 
d) Quadros. 

 

8. O sinônimo da palavra afagar é: 

a) Maltratar. 
b) Gritar. 
c) Acariciar. 
d) Interpretar. 

 

9. Dentre as obras abaixo, assinale a pertencente ao estilo 
literário Romantismo: 
a) Angústia, de Graciliano Ramos. 
b) O Ateneu, de Raul Pompéia. 
c) Quincas Borba, de Machado de Assis. 
d) Iracema, de José de Alencar. 

 

10. Os superlativos absolutos de amargo e público são, 

respectivamente:  
a) Amarguíssimo – publícimo. 
b) Amaríssimo – publicíssimo. 
c) Amarguicíssimo – publicíssimo. 
d) Amaríssimo – publícimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Um fazendeiro vendeu 
1

4
 da sua colheita de café, depois 

5

7
 

do resto. Calcule quantas sacas de café ele colheu, se ficou 
ainda com 150 sacas. 
a) 210. 
b) 680. 
c) 700. 
d) 820. 
 

12. Sendo ABCD um quadrado de área 64 cm² e M o ponto 

médio de DC , calcule a área do triângulo DBM em cm². 

 
a) 24 cm². 
b) 18 cm². 
c) 32 cm². 
d) 16 cm². 
 

13. Uma empresa fundada em 1996 tem, a cada ano x de 
funcionamento, um lucro igual a                                      
L(x) = 200.000 (-x² + 32x). A empresa terá prejuízo a 
partir do ano de: 
a) 2014. 
b) 2010. 
c) 2028. 
d) 2032. 
 

14. Um litro de óleo pesa 0,95 kg. Calcule a massa de óleo 

contida em 
3

5
 de um reservatório que mede 50 dm de 

comprimento, 4 m de largura e 0,5 dam de altura. 
a) 60.000 kg. 
b) 57.000 kg. 
c) 62.000 kg. 
d) 59.000 kg. 
 

15. Júlio comprou uma motocicleta por R$ 5.800,00 gastou    
R$ 850,00 para consertá-la, e R$ 420,00 em pintura. 
Querendo vendê-la com um lucro de R$ 1.500,00, por 
quanto Júlio deverá vender essa moto? 
a) R$ 6.030,00. 
b) R$ 7.370,00. 
c) R$ 9.830,00. 
d) R$ 8.570,00. 
 

16. Em quais cidades se localizam os dois maiores portos 

marítimos do país? 
a) Belém e Santos. 
b) Santos e Rio de Janeiro. 
c) Salvador e Rio de janeiro. 
d) Salvador e Belém. 

 

17. Qual alternativa abaixo apresenta pelo menos um país que 

faz fronteira com o Brasil? 
a) Suriname e Guiana. 
b) El Salvador e Nicarágua. 
c) Cuba e Honduras. 
d) Costa Rica e Haiti. 

 

18. Os termos “Jacobinos” e “Girondinos” entraram para a 
história no contexto: 
a) Da expansão colonial. 
b) Da Revolução Industrial. 
c) Do Getulismo. 
d) Da Revolução Francesa. 

 

B 

C D M 

A 



Ilha – Auxiliar Enfermagem – Tarde  Página 2 

19. Rui Barbosa foi o candidato derrotado por esse Presidente, 

em 1.910, na primeira disputa eleitoral da República. Até 
então só houvera candidaturas únicas. Trata-se do 
Presidente: 
a) Afonso Pena. 
b) Washington Luís. 
c) Hermes da Fonseca. 
d) Epitácio Pessoa. 

 

20. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa correta:  
Em 20 de julho de 2009, o ex-presidente do Peru, 
______, foi condenado a sete anos e meio de prisão, 
por peculato e falsidade ideológica. 
a) Alberto Fujimori. 
b) Salvador Allende. 
c) Raúl Alfonsín. 
d) Alan García. 

 

21. Devemos fazer o controle de diurese nos casos de pacientes 

com: 
a) Mononucleose. 
b) Leishmaniose. 
c) Salmonelose. 
d) Leptospirose. 

 

22. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de doença 

não transmissível: 
a) Bócio. 
b) Tuberculose. 
c) Tétano. 
d) Esquistossomose. 

 

23. Decúbito lateral esquerdo com quadril e joelho direito 
flexionados, posição utilizada para lavagem intestinal. 
Estamos falando de qual posição? 
a) Sims. 
b) Fowler. 
c) Trendelenburg. 
d) Litotômica. 

 

24. A doença Esquistossomose é causada por: 

a) Protozoários. 
b) Vermes. 
c) Bactérias. 
d) Vírus. 

 

25. A massagem cardíaca é feita com o paciente em decúbito 

dorsal horizontal em superfície rígida e deve ser aplicada na 
região: 
a) Lombar. 
b) Dorsal. 
c) Esternal. 
d) Estomacal. 

 

26. O mosquito Aedes aegypti transmite a seguinte doença: 
a) Tifo. 
b) Hepatite. 
c) Dengue. 
d) Chagas. 

 

27. Hipotenso é o mesmo que: 

a) Pressão baixa. 
b) Pressão normal. 
c) Pressão alta. 
d) Pressão instável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. De acordo com o Código Deontológico do Enfermeiro, são 

princípios orientadores da atividade dos enfermeiros: 
I. A responsabilidade inerente ao papel assumido perante 

a sociedade. 
II. O respeito pelos direitos humanos na relação com os 

clientes. 
III. A excelência do exercício na profissão em geral e na 

relação com outros profissionais. 
Estão corretas as afirmações: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

 

29. Como a insulina deve ser administrada em se tratando de 
pacientes ambulatoriais? 
a) Por via intradérmica. 
b) Por via subcutânea. 
c) Por via intramuscular. 
d) Por via oral. 

 

30. Ferimento superficial, muito doloroso, com sangramento 

discreto: 
a) Contusão. 
b) Abrasão. 
c) Laceração. 
d) Incisão. 

 

31. Como pode ser classificada a infração ao Código de 

Deontologia de Enfermagem? 
a) Leve; grave; gravíssima. 
b) Fraca; média; forte. 
c) Civil; criminal. 
d) Funcional; civil; criminal. 

 

32. Com qual cateter deve ser feita a lavagem gástrica? 
a) Folley. 
b) Fauchet. 
c) Einhorn. 
d) Nélaton. 

 

33. De acordo com a forma como é produzida, as feridas 

recebem uma classificação. As provocadas por instrumentos 
cortantes são denominadas de: 
a) Contusas. 
b) Laceradas. 
c) Incisas. 
d) Perfurantes. 

 

34. A doença Calazar é causada por: 

a) Protozoários. 
b) Vermes. 
c) Bactérias. 
d) Vírus. 

 

35. Defina “Hipernatremia”: 
a) Diminuição de sódio. 
b) Aumento de sódio. 
c) Aumento de cálcio. 
d) Aumento de cálcio e sódio. 

 

36. “Mortalidade Neonatal” quer dizer: 

a) Óbitos com menos de 28 dias de nascimento. 
b) Óbitos entre 28 dias de nascimento e 1 ano de vida. 
c) Óbitos antes no nascimento. 
d) Óbitos com menos de 48 horas de nascimento. 

 

37. A cirurgia ____________ é considerada de alto risco de 

contaminação. A lacuna é preenchida com: 
a) De enxerto cutâneo. 
b) Vascular. 
c) De cólon. 
d) De histerectomia abdominal. 
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38. Cancro mole é uma doença causada por: 

a) Bactérias. 
b) Vírus. 
c) Fungos. 
d) Protozoários. 

 

39. Como denominamos o excesso de produção de saliva? 
a) Peristalse. 
b) Tenesmo. 
c) Meteorismo. 
d) Sialorréia. 

 

40. Cefaléia é o mesmo que: 

a) Alta pressão sanguínea. 
b) Baixa pressão sanguínea. 
c) Sangramento. 
d) Dor de cabeça. 

 

41. Pesquisas feitas pelo mundo identificaram as principais 
causas de morte de recém-nascidos. Assinale a alternativa 
que apresenta a principal causa: 
a) Infecções (tétano, sepsis, pneumonia, diarréia). 
b) Complicações de prematuridade. 

c) Anormalidades congênitas. 
d) Despreparo dos profissionais de enfermagem. 

 

42. São artigos que entram em contato apenas com pele 
íntegra e ainda aqueles que não entram em contato direto 
com o paciente. Trata-se de qual tipo de artigo? 
a) Artigos muito críticos. 
b) Artigos críticos. 
c) Artigos semi-críticos. 
d) Artigos não críticos. 

 

43. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O Profissional de Enfermagem atua unicamente na 
recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e 
em consonância com os preceitos éticos e legais. 

b) O profissional de enfermagem participa, como 
integrante da equipe de saúde, das ações que visem 
satisfazer as necessidades de saúde da população e da 
defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e 
ambientais, que garantam a universalidade de acesso 
aos serviços de saúde, integralidade da assistência, 
resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, 
participação da comunidade, hierarquização e 
descentralização político-administrativa dos serviços de 
saúde. 

c) O Profissional de Enfermagem respeita a vida, a 
dignidade e os direitos humanos, em todas as suas 
dimensões. 

d) O Profissional de Enfermagem exerce suas atividades 
com competência para a promoção do ser humano na 
sua integralidade, de acordo com os princípios da ética 
e da bioética. 

 

44. Como denominamos o vômito sanguinolento? 

a) Hematose. 
b) Hemólise. 
c) Hematêmese. 
d) Hemoptise. 

 

45. Eupnéia é uma respiração: 
a) Rápida. 
b) Lenta. 
c) Parada. 
d) Normal. 

 

46. Quando deve ser ministrada a dose inicial da vacina contra 
febre amarela? 
a) A partir dos 3 meses de idade. 
b) A partir dos 5 meses de idade. 
c) A partir dos 9 meses de idade. 
d) A partir dos 18 meses de idade. 

 
 
 

47. Célula sanguínea incolor envolvida na defesa orgânica 

celular e imunitária do organismo: 
a) Eritrócito. 
b) Leucócito. 
c) Plasma. 
d) Plaqueta. 

 

48. A fratura que resulta em um traço reto através do osso é 
denominada de: 
a) Espiral. 
b) Transversa. 
c) Epifisária. 
d) Oblíqua. 

 

49. São sinais de perigo durante a gravidez, exceto: 

a) Dor de cabeça forte/visão desfocada. 
b) Vômitos. 
c) Corrimento vaginal com odor desagradável ou 

amarelo/esverdeado/castanho. 
d) Perda de movimento fetal. 

 

50. Principal doença transmitida pelos roedores: 
a) Tifo. 

b) Malária. 
c) Hepatite. 
d) Leptospirose. 

 
 




