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AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PSF
1) De acordo com o Manual de Processamento de Artigos e Superfícies do Ministério da Saúde, as
pinças utilizadas em curativos constituem-se em material classificado como artigo crítico, o que
requer que sejam submetidas ao seguinte processo de esterilização:
(A) formaldeído
(B) autoclave
(C) óxido de etileno
(D) água em ebulição
2) É considerada área prioritária de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional
Básica da Assistência à Saúde (NOAS) 2001:
(A) eliminação da hanseníanse
(B) redução das DSTs/AIDS
(C) controle das endemias
(D) controle da violência
3) O ciclo menstrual tem duração média de 28 dias e seu início corresponde ao:
(A) 14º dia após a menstruação
(B) 7º dia após a menstruação
(C) 1º dia da menstruação
(D) Último dia da menstruação
4) A dupla proteção é o estímulo à prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTs e à
gravidez indesejada. É um exemplo de dupla proteção o uso de:
(A) dois preservativos masculinos juntos
(B) preservativo masculino e preservativo feminino juntos
(C) tabela e DIU
(D) diafragma e preservativo masculino
5) A Febre Maculosa é uma doença que tem se mostrado freqüente em alguns municípios
brasileiros, apresentando letalidade alta quando diagnosticada tardiamente, e é transmitida ao ser
humano por:
(A) bovinos e equinos
(B) mosquitos
(C) carrapatos
(D) cães e gatos
6) Pode-se verificar o pulso nas seguintes artérias:
(A) cervical, abdominal, peitoral
(B) frontal, diagonal, peitoral
(C) abdominal, temporal, dorsal
(D) radial, femoral, carótida
7) Dentre as funções da Vigilância Epidemiológica estão as ações abaixo listadas, EXCETO:
(A) processamento de dados coletados
(B) divulgação de informações pertinentes
(C) análise e interpretação dos dados coletados
(D) normatização de funcionamento e qualidade de bens e sedrviços de saúde
8) Qual é, respectivamente, a dose e a via de administração da vacina contra sarampo?
(A) 0,5 mL, SC
(B) 1,0 mL, ID
(C) 0,5 mL, ID

(D) 1,0 mL, IM
9) O Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunização, faz as seguintes
considerações sobre o esquema da vacina contra tétano, EXCETO:
(A) ao indicar a vacina tipo dupla adulta (dT), devemse considerar as doses anteriores da
Tríplice ou dupla infantil (DPT ou DT).
(B) o volume da vacina contra o Tétano é freqüentemente de 0,5mL, e a aplicação é
através da via intramuscular profunda. Pode ser de 1,0mL, de acordo com a
orientação do fabricante.
(C) os trabalhadores devem ser vacinados com três doses da vacina contra Tétano,
independente das doses anteriores.
(D) a vacina dupla DT é indicada para crianças até 6 anos e 11 meses de idade.
10) Em se tratando de assistência à criança, podem-se considerar como causas clínicas da
desidratação, EXCETO:
(A) clima quente
(B) diarréia
(C) queimaduras
(D) diabetes mellitus
11) Qual a medida mais comum para avaliação nutricional, sendo de fácil obtenção, de baixo custo e
de boa sensibilidade?
(A) Altura
(B) Peso
(C) Pregas cutâneas
(D) Circunferências corporais
12) Qual a posição em que normalmente o paciente deve ser aspirado?
(A) Dorsal
(B) Lateral esquerdo
(C) Lateral direito
(D) de Fowler
13) O banho no leito é uma técnica que possui a finalidade de:
(A) lavar da região mais suja para a mais limpa
(B) lavar o paciente por imersão
(C) diminuir o número de microrganismos da pele e das mucosas
(D) expor um segmento do corpo de cada vez
14) Sobre as ações do Auxiliar de Enfermagem em caso de DPOC, correlacione as colunas:
1) Orientação quanto aos fatores de risco. ( ) Orientar quanto à necessidade de exercícios
respiratórios.
2) Apoio ao tratamento.
( ) Orientar sobre a necessidade de abolir ou reduzir o
hábito de fumar.
3) Prevenção de complicações.
( ) Estimular a ingestão de líquidos, em média 2,5L por
dia.
A seqüência correta, de cima para baixo, é:
(A) 1, 2, 3
(B) 2, 3, 1
(C) 3, 2, 1
(D) 3, 1, 2
15) Para exame de urocultura em um paciente deambulante, o procedimento correto de coleta de
urina é:
(A) sem higiene íntima
(B) realizar higiene íntima e depois coletar a urina com sonda de Folley
(C) realizar higiene íntima, desprezar o 1º jato e coletar o restante da urina
(D) instalar sonda vesical e coletar a urina

16) A causa mais comum de hipotireoidismo em adultos é a tireoidite de Hashimoto, na qual:
(A) o sistema imune ataca a tireóide
(B) a tetania é o principal sintoma
(C) o bócio exoftálmico é o principal sintoma
(D) a falta de ingestão de iodo é a principal etiologia
17) Uma mulher de trinta e cinco anos apresentando cistocele acentuada solicita orientações sobre
métodos anticoncepcionais. Diante deste quadro clínico, contra indica-se:
(A) minipílula
(B) diafragma
(C) pílula combinada
(D) preservativo masculino
18) No programa de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil faz-se a medida
dos seguintes dados antropométricos:
(A) peso e pressão arterial
(B) altura e pulso apical
(C) peso e respiração
(D) estatura e peso
19) Quanto ao Programa de Saúde da Família-PSF, pode-se dizer que:
(A) se baseia na interiorização do profissional médico
(B) faz uso exclusivo de recursos da secretaria municipal de saúde
(C) integra os governos estadual e municipal quanto às questões de saúde curativa da população
(D) utiliza os princípios da territorialização e vigilância à saúde da população
20) No tratamento de feridas em domicílio o auxiliar de enfermagem deve:
(A) solicitar ao médico o acompanhamento do cirurgião vascular
(B) usar solução fisiológica ou água limpa na limpeza das feridas por se tratar de substâncias
neutras quanto à biotoxidade
(C) revitalizar o estado nutricional do paciente
(D) orientar os familiares quanto à necessidade do uso de antibióticos
21) Os idosos são grandes consumidores de analgésicos pertencentes à classe dos antiinflamatórios
não esteróides. Essas substâncias são prejudiciaisao sistema:
(A) urinário
(B) respiratório
(C) endócrino
(D) cardiovascular
22) Em relação às quedas e à instabilidade postural em pessoas idosas, é correto afirmar que:
(A) representam a principal causa de incapacidade entre os idosos
(B) as quedas ocorrem com maior freqüência em idosos do sexo masculino
(C) a maior parte das quedas de pessoas idosas ocorre nas ruas e em locias públicos
(D) idosos ativos possuem maior propensão a sofrer quedas do que os inativos
23) A via correta de administração da insulina é indispensável para um tratamento sem risco. A via
de administração da insulina é:
(A) oral
(B) endovenosa
(C) intramuscular
(D) subcutânea
24) As Normas Universais de Proteção ao Trabalhador da Saúde indicam que, após o uso de
agulhas e seringas, seja adotado o seguinte procedimento:
(A) esterilizar em Autoclave
(B) desprezar em recipiente de parede dura e com tampa
(C)reencapar a agulha com o protetor plástico
(D)colocar em solução de hipoclorito de sódio a 1%

25) Para que haja um controle efetivo da AIDS é necessário conhecer sua cadeia de transmissão.
Os modos de transmissão do vírus HIV são:
(A) suor, picada de inseto, relação sexual
(B) via sexual, transfusão de sangue, uso compartilhado de agulhas e seringas
(C) saliva, pratos e talheres, relação sexual
(D) vasos sanitários, relação sexual, agulhas e seringas contaminadas
26) A aplicação de produtos químicos específicos em depósitos de água, como garrafas, latas, pneus
e vasos de plantas, é uma medida de prevenção e controle da dengue. Esta medida visa eliminar o
vetor em sua forma de:
(A) ovos
(B) proglotes
(C) larvas
(D) mosquitos
27) As duas leis que organizam o Sistema Único de Saúde – SUS são:
(A) 8.080 e 8.142
(B) 8.090 e 8.042
(C) 8.070 e 8.142
(D) 8.088 e 8.042
28) O auxiliar de enfermagem, antes de administrar digitálicos a um trabalhador de 40 anos, deve
aferir o seguinte sinal:
(A) PVC
(B) freqüência de pulso
(C) tensão arterial
(D) temperatura axilar
29) A técnica do auto-exame de mamas deverá ser ensinada a toda mulher pelos profissionais de
saúde em suas ações educativas, com a orientação de que seja realizada na seguinte periodicidade:
(A) anualmente
(B) trimestralmente
(C) mensalmente
(D) semestralmente
30) Assinale o órgão responsável pela fiscalização do exercício profissional do Auxiliar de
Enfermagem:
(A) Ministério do Trabalho
(B) Secretaria Estadual de Saúde
(C) Associação Brasileira de Enfermagem
(D) Conselho Regional de Enfermagem

