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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 

O lixo diário de cada um 
 

Praias cercadas por montanhas tornam o Rio de 
Janeiro uma metrópole única. Nos fins de semana de sol, a 
orla fica tão apinhada que parece não haver outro programa 
na cidade. Com o passar das horas, porém, o cenário 
maravilhoso se esvai. Lá pelo início da tarde, no trajeto entre 
o calçadão e o mar, é grande a possibilidade de o banhista 
tropeçar numa casca de coco, pisar num palito de churrasco 
ou ter de espantar pombos que disputam restos de comida na 
areia. Os cariocas, é claro, culpam a prefeitura. Mas basta 
passar pelas praias no início ou no fim do dia, quando 200 
garis estão em plena atividade, para ver que não é bem assim. 
Eles chegam a recolher 180 toneladas de sujeira na orla 
depois de um domingo de sol. Na semana passada, uma 
possível proibição da venda de coco, já descartada, trouxe à 
tona o cerne da questão: a limpeza da cidade é 
responsabilidade do governo, mas cabe à população preservá-
la. O prefeito Eduardo Paes não economizou nas palavras. 
"As pessoas têm de ser menos porcas", disse.  

Veja, 02 dez. de 2009. p. 136 (fragmento). 
 
 
 
Acerca do texto é correto afirmar: 
 
A) trata-se de um texto narrativo pela presença de 

personagens. 
B) é um texto descritivo pela predominância de adjetivos e 

advérbios. 
C) configura-se um texto expositivo por finalizar com a 

citação de outrem. 
D) mostra-se explicativo por apresentar a sujeira como 

característica da paisagem carioca. 
E) revela-se argumentativo pelo modo como discorre sobre 

o tema.  
 
 
 
A tema abordado no texto é 
 
A) o cenário maravilhoso da orla carioca. 
B) a diversão do carioca no final de semana. 
C) a proibição de venda de coco na praia. 
D) o abandono da cidade do Rio de Janeiro pela prefeitura. 
E) a sujeira nas praias cariocas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Em “(...) mas cabe à população preservá-la”, o termo 
sublinhado tem como referente: 
 
A) cidade. 
B) limpeza. 
C) população. 
D) responsabilidade. 
E) questão. 
 
 
 
 
No fragmento “Nos fins de semana, a orla fica tão apinhada 
que parece não haver outro programa na cidade.”, há entre 
as orações uma relação de 
 
A) finalidade. 
B) causalidade. 
C) consequência. 
D) proporcionalidade. 
E) objetividade. 

 
 
 
 

Considere as seguintes afirmações: 
 
1. Na declaração “o cenário maravilhoso se esvai ...”, o 

termo sublinhado pode ser substituído por se dissipa sem 
alterar o sentido do enunciado.  

2. Ao longo do texto, os marcadores circunstanciais 
indicam o descaso da prefeitura com a limpeza da cidade 
do Rio de Janeiro. 

3. No fragmento “que não é bem assim”, pode-se inferir 
uma ideia de ressalva, observação. 

4. No trecho “Os cariocas, é claro, culpam a prefeitura.”, a 
expressão destacada, de valor valorativo, ratifica a ideia 
que encerra o texto, segundo a qual o carioca é sujo. 

5. Pela leitura do texto, pode-se concluir que a sujeira na 
orla carioca é consequência da venda de coco. 

 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05






 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA 
Concurso Público – 2009 
Tipo 1                                                                                         Cargo: Auxiliar de Enfermagem / Nível Médio/Técnico 

Página 2/9  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

RA
SC

U
N

H
O

 
 
 
A referência a Eduardo Paes caracteriza um procedimento 
discursivo comumente chamado de 
 
A) ironia. 
B) paródia. 
C) discurso direto. 
D) paráfrase. 
E) citação. 
 
 
 
 
Sobre a compreensão do texto, é correto afirmar que 
 
A) o carioca orgulha-se das praias de sua cidade. 
B) a singularidade do Rio de Janeiro é a beleza das praias e 

montanhas no verão. 
C) o desasseio do carioca contrasta com a natureza 

exuberante da cidade. 
D) a divergência entre governo e população do Rio dá-se 

pela limpeza da orla. 
E) a invasão de pombos é uma constante no verão das praias 

cariocas. 
 
 
 
 
Conotativamente, a afirmação “as pessoas têm que ser menos 
porcas”, que encerra o texto, indica uma 
 
 
A) suposição. 
B) constatação. 
C) inferência. 
D) dissimulação. 
E) reiteração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quanto aos aspectos semântico-discursivos do texto, é 
correto afirmar: 
 
1. Em “com o passar das horas, porém, o cenário 

maravilhoso se esvai”, há uma relação semântica de 
concessão. 

2. A predominância de sintagmas adverbiais temporais 
chama a atenção para o lazer do carioca no verão: sujar 
as praias do Rio de Janeiro. 

3. A associação do conector mas com a expressão basta 
passar (l. 6) ratifica a tese dos cariocas sobre a imundície 
na orla de Copacabana. 

4. O enunciado “o prefeito não economizou nas palavras” 
pode ser substituído por ele foi taxativo, peremptório 
com as palavras sem comprometer o entendimento do 
texto. 

5. o termo “menos”, constituinte do enunciado que encerra 
o texto, é variável. 

 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 5. 
B) 1 e 4. 
C) 2, 3 e 5. 
D) 2 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
Sobre a afirmação “a limpeza é responsabilidade do governo, 
mas cabe à população preservá-la”, é possível dizer que: 
 
1. configura-se com tese central do texto, sobre a qual o 

autor levanta hipóteses sobre a sujeira nas praias 
cariocas. 

2. caracteriza uma das possíveis causas para a situação 
caótica em que se encontra a orla carioca nos finais de 
semana. 

3. explicita que é dever, tanto do governo como da 
população manter a cidade limpa. 

4. corrobora a idéia de que não há compromisso do poder 
público com o meio ambiente. 

5. chama a atenção para o acúmulo de lixo na orla do Rio 
de Janeiro nos domingos de sol. 

 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 4 e 5. 
C) 2 e 4. 
D) 3 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10
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Texto 2 

 
O turismo da bondade 

 
No mundo inteiro, o intercâmbio estudantil é 

uma maneira tradicional de os jovens viajarem para o exterior 
para aprender um segundo idioma e entrar em contato com 
outras culturas. Agora, uma variante desse tipo de programa 
vem se popularizando, inclusive no Brasil – o intercâmbio 
voluntário. Ele consiste em viajar para outro país não apenas 
para estudar, mas para engajar-se em atividades filantrópicas 
ou auxiliar entidades de preservação ambiental. Segundo os 
estudantes, essa é uma forma de se sentir útil, ajudar o 
próximo ou colaborar para a saúde do planeta, obtendo como 
recompensa o crescimento pessoal. De quebra, o voluntariado 
enriquece o currículo. Nos Estados Unidos e em vários países 
da Europa, muitas escolas de ensino médio e faculdades 
exigem que o aluno, para receber o diploma, tenha cumprido 
um mínimo de horas de trabalho voluntário. Exercer esse 
trabalho em outro país é mais enriquecedor e divertido. As 
agências de intercâmbio brasileiras informam que a procura 
por programas desse tipo cresceu três vezes nos últimos dois 
anos. 

Veja.  02 de dez. de 2009. p. 104 
 
 
 
De acordo com o texto 2, 
 
1. a preservação ambiental é consequência do intercâmbio 

estudantil. 
2. No intercâmbio voluntário, além de estudar, o jovem atua 

na filantropia. 
3. o turismo da bondade visa apenas ao contato com outras 

culturas. 
4. o engajamento em causas ambientais é uma forma de 

enriquecer o currículo do jovem. 
5. os estudantes brasileiros popularizaram o intercâmbio 

voluntário. 
     
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 5. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 2 e 4. 
D) 3, 4 e 5. 
E) 3 e 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No fragmento “não apenas para estudar, mas para engajar-
se em atividades filantrópicas”, foi estabelecida entre as 
orações uma relação lógico-semântica de 
 
A) adição. 
B) oposição. 
C) concessão. 
D) explicação. 
E) conclusão. 

 
 
 

Quanto ao processo coesivo do texto 2, é possível afirmar: 
 
1. o vocábulo agora (l. 3) acrescenta uma nova afirmação 

sobre intercâmbio cultural. 
2. o referenciador essa (l. 6) retoma a expressão uma 

variante (l.3). 
3. os termos segundo (l. 2) e Segundo (l. 6), no contexto, 

equivalem-se semanticamente. 
4. na l. 2, o conector preposicional para,no nível 

contextual, indica direção. 
5. a expressão de quebra (l. 8) pode ser substituída por 

além disso, sem mudança de sentido. 
 

Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 4 e 5. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2 e 4. 
D) 3 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
O texto 2 traz como tema: 
 
A) o trabalho solidário no exterior. 
B) o turismo juvenil no mundo inteiro. 
C) o voluntariado estudantil no Brasil. 
D) o intercâmbio  filantrópico internacional. 
E) a preservação do meio ambiente. 
 
 
 
 
Com a expressão “saúde do planeta”, o autor chama a atenção 
para: 
 
A) uma questão ambiental. 
B) um problema de saúde pública. 
C) um engajamento  
D) uma temática cultural. 
E) um compromisso social. 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
A limpeza da unidade do paciente tem por objetivo: 
 
A) Estimular a circulação do paciente. 
B) Facilitar a colocação do paciente no leito. 
C) Evitar a propagação de infecção. 
D) Lavar o material e colocá-lo em ordem. 
E) Evitar molhar o chão. 
 
  
 
A higiene envolve práticas e princípios para proteger o corpo, 
conservar a saúde e o funcionamento normal do organismo. 
Em relação à higiene corporal, é correto afirmar que: 
 
A) A limpeza corporal não possibilita manter a pele limpa e 

em condições de atender as suas várias e importantes 
funções, exceto se ingerirmos grande quantidade de 
líquido. 

B) A higiene corporal está relacionada à limpeza da pele 
com produtos antissépticos e detergentes que clareiam a 
pele. 

C) A higiene corporal deve ser feita duas a três vezes por 
semana, mediante banhos de imersão. 

D) A higiene corporal deve ser feita sempre que necessário; 
porém, recomenda-se realizar a lavagem das mãos e dos 
pés cinco vezes por dia. 

E) A higiene corporal relacionada a cuidados com a pele, 
mãos, nariz, ouvidos, olhos, boca, cabelos e pés, ou seja, 
com todas as partes do corpo.  

  
 
 
 
O banho no leito é muito mais que um procedimento básico 
de enfermagem, é uma necessidade humana essencial para 
pessoas que precisam de repouso absoluto, ou cuja 
mobilidade/locomoção estejam afetadas. Sobre este 
procedimento, analise as alternativas abaixo. 
 
1. O banho no leito evita infecções. 
2. Uma das finalidades do banho no leito é estimular a 

circulação periférica. 
3. O banho favorece a transpiração. 
4. O banho no leito contribui para a manutenção do 

conforto e autoestima do paciente. 
5. O banho no leito remove sujidades da pele e odores 

desagradáveis. 
 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1 e 2, apenas. 
 

 
 
 
Certos exames e procedimentos terapêuticos requerem a 
colocação do paciente em posição adequada. Em relação às 
posições para realização de exames, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
1. A posição de Sims, adequada para a realização de enema, 

é a colocação do paciente em decúbito lateral direito, 
com a perna esquerda fletida. 

2. Na posição genu-peitoral, usada para exames e cirurgias 
vaginais e retais, o paciente se mantém ajoelhado e com 
o peito descansando na cama, os joelhos devem ficar 
ligeiramente afastados. 

3. Na posição litotamica, usada para parto, toque e 
curetagem, a paciente é colocada em decúbito dorsal, as 
coxas são bem afastadas uma das outras e flexionadas 
sobre o abdome; para manter as pernas nesta posição 
usam-se suportes para as pernas (perneiras).  

4. Na posição de Tredelemburg, o paciente fica em decúbito 
dorsal, com as pernas e pé abaixo do nível da cabeça, 
posição usada para retorno venoso, cirurgia de varizes, 
edema. 

5. Na posição de Fowler, usada para descanso, conforto, 
alimentação e patologias respiratórias, o paciente fica 
semi sentado.  

 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 2, 3 e 5, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 2, 3 e 4, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19
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O paciente hospitalizado requer apoio dos profissionais de 
enfermagem para sua movimentação no leito e transporte para 
exames ou cirurgia, necessitando de conforto e segurança 
para evitar quedas e ferimentos. Considerando esses 
cuidados, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. Explicar ao paciente a finalidade do procedimento a que 

ele vai se submeter. 
2. Movimentar o paciente, fazendo-o rolar ou virar, sempre 

que possível, ao invés de levantá-lo. 
3. Permanecer alerta às condições de risco existentes no 

ambiente a fim de prevenir acidentes com o paciente. 
4. Utilizar posicionamentos corretos, para evitar 

complicações como pressão em proeminências ósseas, 
estase venosa, entre outras. 

5. Usar luvas e máscara sempre que for prestar assistência a 
todos os pacientes que necessitem ser transportados do 
leito para exames. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 2, 3 e 5, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
E) 2, 3 e 4, apenas 
 
  
 
A temperatura corporal é medida em graus Celsius (ºC). 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) A temperatura corporal pode ser verificada por via axilar, 

inguinal, oral, vaginal e retal. 
B) A temperatura do paciente, quando abaixo do normal, 

indica hipertermia ou febre. 
C) O paciente com hipertermia necessita ser mantido 

aquecido e hidratado. 
D) A temperatura corporal não sofre influências externas 

provenientes do clima, vestuário, alimentação, atividade 
física, dentre outras. 

E) O termômetro deve ser lavado com água e sabão e 
mantido com a coluna de mercúrio acima de 35ºC, antes 
de ser colocado no paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A verificação do pulso e da respiração deve ser realizada com 
o auxílio de um relógio com ponteiros de segundos. Assinale 
a alternativa correta. 
 
A) A frequência dos movimentos respiratórios considerados 

normais denomina-se dispneia e, quando acelerados, 
taquipneia. 

B) A frequência dos batimentos cardíacos quando acima do 
normal é chamada bradicardia e quando abaixo do 
normal, taquicardia. 

C) O pulso e a respiração podem ser avaliados quanto à 
frequência, ao ritmo e à amplitude. 

D) A verificação do pulso concomitantemente com a 
verificação dos movimentos respiratórios é uma prática 
que evita que a interferência emocional altere 
principalmente a frequência respiratória em pacientes em 
coma. 

E) A respiração é designada em movimentos ou incursões 
respiratórios(as) por minuto (mrm ou icm) e o pulso por 
batimentos cardíacos por minuto (bpm ou bcpm). O 
normal para um adulto é de 12 mrm e 40 bpm, 
respectivamente. 

  
 
 
A administração de um medicamento por via intramuscular 
envolve mais do que a injeção de uma solução no interior da 
massa muscular, mas também uma avaliação sobre a melhor 
região e músculo a ser selecionado. Com relação a esta via, 
analise as afirmativas abaixo. 
 
1. A região ventroglútea é indicada para todas as idades. 
2. A região ventroglútea é indicada para qualquer faixa 

etária, especialmente crianças, idosos e indivíduos 
magros. 

3. As injeções intramusculares são recomendadas para os 
pacientes não cooperativos ou aqueles que não podem 
tomar a medicação via oral e para as medicações que são 
alteradas pelo suco digestivo 

4. Quando aplicamos a medicação na região glútea 
podemos ter como complicação a lesão do nervo ciático 
ou da artéria glútea. 

5. A região deltoide é indicada quando o volume máximo a 
ser introduzido é de até 3ml.  

 
Estão corretas: 

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

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23
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A paciente A. N. R. tem em sua prescrição médica 2500 ml 
de soro glicosado 5%, que deverá ser infundido em 24 horas. 
Neste sentido, o gotejamento desse soro é: 
 
A) 14 gotas por minuto. 
B) 21 gotas por minuto. 
C) 35 gotas por minuto. 
D) 28 gotas por minuto. 
E) 40 gotas por minuto. 
 
 
 
 
A paciente A. P. R. tem em sua prescrição médica 
gentamicina 40 mg EV às 10 horas. Você irá preparar esta 
medicação e percebe que tem em sua unidade uma ampola de 
2 ml de gentamicina de 80 mg por ml. Quantos ml você 
aplicaria? 
 
A) 0,5 ml. 
B) 1 ml. 
C) 1,5 ml. 
D) 2 ml. 
E) 2,5 ml. 
 
 
 
 
O rodízio sistemático dos locais para aplicação de insulina é 
necessário a fim de prevenir: 
 
A) Angioedema. 
B) Lipodistrofia. 
C) Isquemia local. 
D) Hipertrofia muscular. 
E) Reações alérgicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ao realizar o curativo, o auxiliar de enfermagem tem 
conhecimento de que o mesmo consiste no método 
terapêutico de aplicação de uma cobertura estéril sobre uma 
ferida previamente limpa. Considerando esse contexto, 
analise as afirmativas abaixo. 
 
1. As luvas de procedimento deverão ser sempre usadas nos 

curativos em geral. 
2. Nos curativos úmidos, devem-se utilizar gazes ou 

compressas secas. 
3. A troca do curativo será prescrita de acordo com a 

avaliação diária da ferida e do tipo de cobertura utilizada. 
4. Hemorragia, infecção e deiscência são as complicações 

mais comuns no processo de cicatrização cirúrgica. 
5. A solução glicosada a 5%, geralmente, é indicada na 

irrigação de uma ferida. 
 
Estão corretas: 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
As finalidades da aplicação de frio como agente terapêutico 
são: 
 
A) diminuir a circulação no local e impedir o processo de 

supuração 
B) aumentar a circulação no local e facilitar o processo de 

supuração. 
C) aumentar o calor local e relaxar a musculatura. 
D) diminuir o processo inflamatório localizado e controlar a 

hemorragia. 
E) diminuir a hipertermia e aumentar a circulação no local. 
 
 
 
 
Diante de um paciente acamado, o Auxiliar de Enfermagem 
deverá remover as secreções do trato respiratório. São 
medidas recomendadas e de maior eficácia para que se atinja 
tal objetivo. 
 
A) Aspiração e mudança de decúbito. 
B) Tapotagem e drenagem postural. 
C) Drenagem postural e mudança de decúbito. 
D) Percussão e vibração torácica. 
E) Vibração torácica e tapotagem. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
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Os sinais que determinam a parada cardiopulmonar são: 
 
A) inconsciência, sem resposta a estímulos; ausência de 

movimentos respiratórios e de pulso central. 
B) inconsciência, sem resposta a estímulos; movimentos 

respiratórios presentes; pulso filiforme. 
C) diminuição do nível de consciência, sem resposta a 

estímulos; movimentos respiratórios débeis; pulso 
filiforme. 

D) diminuição do nível de consciência; pele fria e pálida; 
pulso fraco e rápido. 

E) diminuição do nível de consciência; respiração presente; 
ausência de pulso. 

 
 
 
 
As infecções hospitalares são uma preocupação constante da 
equipe de saúde. Com relação à infecção relacionada à 
cirurgia, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. A pneumonia pós-operatória pode ser prevenida 

orientando-se o paciente no pré-operatório a tossir 
frequentemente, realizar inspirações profundas, 
movimentar-se no leito e deambular tão cedo quanto 
possível no período pós-operatório, a menos que haja 
contraindicações médicas. 

2. É considerada cirurgia potencialmente contaminada a 
histerectomia abdominal e a apendicectomia. 

3. Uma das complicações da ferida cirúrgica é a infecção. 
Os principais sinais de infecção da ferida operatória são 
eritema, presença de exsudato e diminuição da 
temperatura corporal por mais de 24 horas no pós-
operatório. 

4. O risco de infecção no período pós-operatório se 
intensifica quando há obesidade, Diabetes Mellittus, má 
nutrição, tempo operatório maior que seis horas e, se for 
necessária, nova cirurgia em uma mesma admissão do 
paciente. 

 
Estão corretas: 

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

 
 
 
O Ministério da Saúde preconiza normas para a construção de 
unidades hospitalares. Desta forma, um centro cirúrgico deve 
ter características em sua estrutura física que facilitem o 
trabalho da equipe de saúde, bem como a limpeza adequada. 
Em relação a aspectos da área física recomendada para a 
organização de um centro cirúrgico, é correto afirmar: 
 
A) Para efeito do controle de assepsia, o centro cirúrgico 

pode ser dividido em 3 áreas: a restrita, a semi-restrita e a 
interna. 

B) Em relação ao piso, este deve ser de fácil limpeza, bom 
condutor de eletricidade, impermeável, resistente a 
agentes químicos, não poroso ou sonoro, não possuir 
fendas e preferencialmente em cores que não reflitam os 
aparelhos. 

C) As paredes devem ter pintura lavável, em cores 
vibrantes, como o azul-turquesa, verde esmeralda, cinza 
chumbo; revestimento liso, uniforme, absorvente e 
durável. 

D) Quanto às portas, devem ser amplas e ter no mínimo um 
metro de largura para facilitar a passagem de macas e a 
movimentação de ar. 

E) Em relação à iluminação, deve possui janelas amplas e 
de fácil manuseio.  

 
 
 
O conjunto de termos conhecidos no cotidiano hospitalar 
representa uma forma de expressão técnica própria do 
mesmo, concernente a sua especialidade. Em relação à 
terminologia específica utilizada na área da saúde, considera 
as afirmativas abaixo: 
 
1. Assepsia é o conjunto de medidas que permite manter um 

ser vivo ou um meio inerte isento de bactérias. 
2. Antissepsia é o método através do qual se impede a 

proliferação de microrganismos em tecidos vivos com o 
uso de substância química (antisséptico) usadas como 
bactericidas ou bacteriostáticos.  

3. Enucleação é a retirada de um tumor ou órgão com seus 
envoltórios. 

4. Eventração é a saída total ou parcial das vísceras através 
de abertura muscular na parede abdominal a qual fica 
protegida somente pelos tegumentos superficiais; 
evisceração é a saída das vísceras de suas cavidades 
continentes. 

5. Inflamação é a implantação e desenvolvimento de 
microorganismos patogênicos e se caracteriza por tumor, 
calor, rubor e dor. 

 
Estão corretas: 
 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33
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O processo utilizado para a redução da carga microbiana a 10-6 
presentes em qualquer artigo hospitalar, visando ao controle 
da infecção hospitalar, é a 
 
A) limpeza. 
B) desinfecção. 
C) esterilização. 
D) antissepsia. 
E) sanificação. 
 
  
 
 
No Brasil, a Lei do Planejamento Familiar só permite realizar 
ligadura de trompas e vasectomia voluntárias, 
respectivamente, em mulheres e homens com capacidade civil 
e que atendam às seguintes condições: 
 
A) em qualquer idade e que comprovem, através de exame 

de DNA, a probabilidade de gerar fetos com má-
formação congênita. 

B) menores de 25 anos, com mais de dois filhos, e/ou após a 
mulher ter tido vários abortos espontâneos. 

C) em qualquer idade e que comprovem falta de condições 
financeiras para prover o sustento da família.  

D) maiores de 25 anos, com pelo menos dois filhos vivos, 
e/ou nos casos em que há risco de vida para a mulher 
e/ou para o futuro bebê. 

E) maiores de 25 anos, com qualquer numero de filhos e que 
comprove, através de exame de DNA, a probabilidade de 
gerar fetos com má-formação congênita. 

 
 
 
 
O puerpério é o período em que ocorrem manifestações 
involutivas e de retorno às condições normais do trato genital 
na puérpera. O puerpério imediato ocorre do: 
 
A) 1º ao 10º dia pós-parto. 
B) 5º ao 15º dia pós-parto. 
C) 10º ao 15º dia pós-parto. 
D) 15º ao 20º dia pós-parto. 
E) 20º ao 25º dia pós-parto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O atendimento ao recém-nascido inicia-se na sala de parto, 
onde cabe ao Auxiliar de Enfermagem: 
 
A) aspirar as vias aéreas superiores do recém-nascido e 

passar sonda nasogástrica para diagnosticar atresia de 
esôfago. 

B) avaliar a vitalidade do recém-nascido para decidir sobre 
as medidas de reanimação e preencher a declaração de 
nascido vivo. 

C) identificar o recém-nascido com braçadeira, registrar sua 
impressão plantar e preencher a ficha com os dados sobre 
nascimento, hora e data do parto. 

D) proceder ao exame físico detalhado do recém-nascido e 
prescrever a alimentação e a medicação adequadas. 

E) higienizá-lo e estimular o aleitamento materno. 
 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o termo recém-
nascido (RN) refere-se à criança que acabou de nascer até o 
28º dia de vida. Em relação à assistência de enfermagem ao 
recém-nascido, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. A avaliação do RN deve começar no momento do 

nascimento, utilizando-se a escala de Apgar, na qual são 
observados cinco sinais: temperatura, pulso, respiração, 
frequência cardíaca e cor. 

2. O curativo do coto umbilical tem como objetivo 
promover a cicatrização, por meio de mumificação e 
evitar contaminação. 

3. É necessária a administração de vitamina K no bebê, 
devido a incapacidade de coagulação sanguínea pela 
imaturidade do sistema circulatório. 

4. A gavagem é utilizada no caso de bebês que necessitam 
evitar gasto energético pelo esforço. 

 
Estão corretas: 

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

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) são 
conceitos que orientam o sistema, previstos no artigo 198 da 
Constituição Federal de 1988 e no artigo 7º do Capítulo II da 
Lei N.º. 8.080/1990. Nessa proposta, de acordo com o 
princípio da integralidade, o SUS deve: 
 
A) atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo 

toda a atenção necessária, sem qualquer custo. 
B) disponibilizar recursos e serviços com justiça, de acordo 

com as necessidades de cada um, canalizando maior 
atenção aos que mais necessitam. 

C) oferecer a atenção necessária à saúde da população, 
promovendo ações contínuas de prevenção e tratamento 
aos indivíduos e às comunidades, em quaisquer níveis de 
complexidade. 

D) promover meios para a sociedade participar das gestões 
públicas em geral e da saúde pública em particular e 
garantir as condições para essa participação, assegurando 
a gestão comunitária do SUS. 

E) promover ações contínuas de prevenção e tratamento aos 
indivíduos e às comunidades, em serviços de saúde de 
baixa complexidade. 

 
 
 
 
A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde 
(SUS) é garantida pela Constituição Federal e normatizada 
pela Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Esse direito 
legalmente constituído consiste 
 
A) no envolvimento ativo da população no processo de 

decisão e no controle social sobre as políticas e o sistema 
de saúde. 

B) na redistribuição das responsabilidades, quanto às ações 
e aos serviços de saúde, entre as várias esferas do 
governo. 

C) na organização dos serviços de saúde em níveis de 
complexidade crescente, com definição da população a 
ser atendida. 

D) no atendimento garantido a toda a população, por parte 
do sistema de saúde, tanto público como contratado. 

E) no envolvimento ativo da população no processo de 
prestação de serviços no sistema de saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 







