
Prova: Auxiliar de Enfermagem

NOME:

INSCRIÇÃO: IDENTIDADE: ORGÃO/UF:

ASSINATURA:

CADERNO DE PROVA

SALA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

EM CARGOS NO QUADRO PERMANENTE

Leia com atenção:

01. Só abra  este caderno após  ler  todas  as  instruções  e  quando  for
autorizado pelos fiscais de sala.

02. Preencha seus dados pessoais no quadro abaixo.
03. Autorizado  o início  da  prova, verifique se este  caderno contém  40

questões.
04. Todas as questões desta prova são  de múltipla  escolha,  apresentando

como resposta uma alternativa.
05. Assinale a resposta de cada questão  no  corpo da  prova e, só  depois

transfira os resultados para a Folha de Respostas.
06. Confira  também  na  sua  Folha  de  Respostas, todos  os  seus  dados

impressos.
07. Para marcar  a  Folha de Respostas  utilize   caneta  esferográfica de

cor  azul ou  preta. A marcação  é definitiva, não admitindo rasuras e
em  nenhuma hipótese ela será substituída.

08. Não risque,  não  amasse, não  dobre e não  suje a Folha de Respostas,
pois isso poderá prejudicá-lo.

09. Os fiscais não estão autorizados  a  emitir  opinião,  nem  a  prestar
esclarecimentos sobre o conteúdo da  prova.  Cabe  única  e  exclusiv
mente ao candidato interpretar e decidir.

10.

a

É facultada ao  candidato, após  o  decurso  de  2h (duas horas)  da
aplicação das provas

Folha  de  Cópia de Respostas

, a transcrição de  suas respostas,  registradas
no  documento  oficial  (Folha  de  Respostas), para  um  formulário
específico,  denominado                              , entregue pelo
fiscal  de sala após o tempo acima decorrido,  sendo este formulário
o único documento permitido para este fim.
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PROVA: LÍNGUA PORTUGUESA  
 
TEXTO 1 
 

O CIENTISTA DA CONSCIÊNCIA 
(É difícil meditar quando se tem fome, diz o físico 
que foi monge) 
 
Alan Wallace tem uma característica especial que 
o diferencia dos seus pares na área da física e da 
neurobiologia: foi durante 20 anos um monge 
budista, morou em Dharamsala, na Índia, traduziu 
mais de 30 livros do tibetano para o inglês, 
estudou com os mais altos mestres do Tibete e 
ainda ocupou o posto de interprete oficial de sua 
santidade, o Dalai-Lama. Hoje, novamente como 
cientista e físico e autor de quatro importantes 
livros sobre ciência e práticas contemplativas, 
Wallace comanda um verdadeiro exército de 
neurocientistas, antropólogos, sociólogos e 
psicólogos no Instituto Santa Bárbara de estudos 
da Consciência, na Califórnia. Sua missão 
principal é analisar os efeitos da meditação nos 
seres humanos em dezenas de experimentos e 
numa enorme gama de voluntários - desde quem 
nunca meditou até monges com milhares de horas 
dedicadas à prática. As descobertas desses 
estudos surpreendem e seu olhar sereno sobre o 
despertar interno da consciência traz esperança 
para a humanidade. Alan Wallace esteve em 
junho no Brasil a convite do Centro de Estudos 
Budistas Bodisatva para dar palestras em várias 
capitais brasileiras e lançar seu último livro, As 
Dimensões Escondidas. (...) 
(Vida Simples, outubro 2009. Edição 84. Pág. 42.) 

 
1. Analise: 

 
I. Trata-se de um texto reflexivo e que nos pode 

levar a refletir sobre o nosso viver. 
II. Alan Wallace é um monge e um cientista que 

defende a arte de meditar. 
III. Alan é autor de livros sobre a arte 

contemplativa. 
IV. Wallace é uma espécie de mentor de vários 

profissionais: de antropólogos a psicólogos. 
V. Alan busca analisar os efeitos da meditação 

nos seres humanos. 

 
Sobre o tema e o texto em análise, estão corretas 
apenas as afirmativas: 

 
a) I, III, IV e V. 
b) I, IV e V. 
c) II, III, IV e V. 
d) I, II, III e IV. 
e) II, IV e V. 

2. Em “... para dar palestras em várias capitais...” 
existe um valor semântico idêntico ao explícito na 
alternativa: 

 
 
 

a) Desde que sejas responsável, o lugar será teu. 
b) Enquanto olha as nuvens passar, medita na 

bondade divina. 
c) A fim de que tenhas um belo amanhã, invista 

no hoje. 
d) Como possui bons amigos, nunca está sozinho. 
e) Consoante os desígnios divinos, sairemos 

vitoriosos. 
 

 
 

3. “... enorme gama de voluntários...” “gama” no 
contexto tem o sentido de quantidade, de número. 
Identifique a alternativa em que existe inadequação 
do vocábulo empregado. 

 
 

a) O amanhã é sempre incerto. 
O assunto está inserto no texto. 

b) Fez cessão de grande parte dos bens aos 
pobres. 
Precisamos ir à seção de cerâmica, pois está 
em remarcação. 

c) A descriminação da droga é algo dilacerante 
para o ser humano. 
Agora, façamos a discriminação dos alimentos 
por especificidade. 

d) O colega diz sempre: vai, arrie sua carta. 
O garoto disse ao encarregado: arreie meu 
cavalo, quero passear. 

e) O assunto passou desapercebido, nem 
lembrei estudar. 
Estou despercebido, por isso não irei ao 
restaurante. 
 
 
 

4. Sobre a construção do texto, todas as alternativas 
estão corretas, exceto: 

 
 

a) Está escrito de acordo com a variedade formal 
da língua. 

b) Há verbos regulares e irregulares. 
c) Os períodos são construídos apenas com 

elementos relacionais subordinados. 
d) Existe vírgula separando termos 

circunstanciais. 
e) Há palavras empregadas em sentido 

conotativo. 
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TEXTO 2 
 

PERDOAR FAZ BEM PORQUE LIVRA A 
PESSOA DAS AMARRAS DO ÓDIO E DA 
INJUSTIÇA 
 
 Na Bíblia, o perdão é tema recorrente. No 
Velho Testamento, em Levítico (16:29-31), 
encontramos que Moisés institui um dia dedicado 
à purificação dos pecados. Considerado como um 
"estatuto perpétuo", tal data é respeitada pelos 
judeus, que a chamam de Yom Kippur - o dia do 
perdão. A importante ocasião ocorre logo após o 
Rosh Hashanan - o ano-novo judeu. Pedagógica 
correlação, pois esclarece que não se deve iniciar 
um novo ciclo sem perdoar e obter perdão 
 Moisés havia subido o monte Sinai para ter 
um encontro com o Divino, de quem recebeu os 
Dez Mandamentos. Ao descer, a decepção. 
Encontrou os hebreus adorando uma imagem, 
uma estátua de bezerro, ignorando seus 
conselhos de que só devem adorar a Deus. Em 
sua revolta, atirou as tábuas no chão, quebrando-
as, e não lhe restou saída senão voltar à 
montanha e pedir novas tábuas a Deus, 
implorando-lhe, também, o perdão. Ele então 
instituiu aquele dia para marcar o perdão 
concedido pelo Senhor, a iniquidade de seu povo 
e a sua própria ira. 
 As orações e o jejum praticados no dia do 
perdão, além do compromisso de o ofensor não 
mais cometer as transgressões novamente, são 
alguns dos passos seguidos por aquele que quer 
limpar suas mágoas para começar purificado o 
novo ano. 
 Foi nesse dia, em que a noção de perdão foi 
pela primeira vez esboçada como um importante 
valor humano, e também foi ali, dentro dessas 
mesmas raízes judaicas, que o cristianismo 
brotou. 
 O Pai-nosso, a oração mais importante entre 
os cristãos - que teria sido ensinada pelo próprio 
Cristo - considera o perdão uma forma de 
estabelecer uma relação com Deus e com os 
homens. "Perdoai nossas ofensas assim como 
perdoamos a quem nos tem ofendido", diz uma 
passagem, antes de pedir força para evitar as 
tentações e proteção contra os infortúnios da vida. 
Sim, o perdão precede o poder e a segurança. (...)   
(Vida Simples, outubro 2009. Edição 84. Pág. 52.) 

 
5. Considerado como um ”estatuto perpétuo”. Existe 

claramente uma comparação, identifique a 
alternativa em que há metonímia, no período. 

 
a) Os pássaros sorriam alegres com sua 

felicidade. 
b) A mocidade deveria aproveitar o hoje com 

plenitude. 

c) Fiquemos silentes, sem sermos sisudos 
sempre, assim é preciso. 

d) Viveremos sempre em um céu, se soubermos 
fazer opção. 

e) Mil idéias surgem, confundem-se, emaranham-
se, difícil separá-las. 

 
6. “Ao descer, a decepção...” 

A vírgula existente no excerto foi posta porque é: 
 

a) Obrigatória, por separar oração reduzida. 
b) Facultativa e assim fica mais eufônico. 
c) Um caso específico, em que seria melhor não 

haver virgulação. 
d) Indício de haver um termo elítico. 
e) Indica apenas ênfase. 

 
7. “... implorando-lhe, também o perdão.” 

Identifique o período em que o pronome 
sublinhado é indicativo de posse, possuindo valor 
de restrição. 

 
a) Todos foram unânimes em lhe dar os 

parabéns. 
b) Já lhe agradeci por todo o bem que você fez à 

comunidade. 
c) Agora sim, acertam-lhe o corte de cabelo. Está 

maravilhoso! 
d) Deus lhe perdoa a todo o momento, acredite 

nisso. 
e) Escrevemos-lhe sempre, mas nunca 

recebemos retorno. 

 
8. Sobre o texto em análise. 
 
 

I. Tem como idéia-núcleo o perdão. 
II. Dentre outros aspectos , aborda o Velho 

Testamento. 
III. Evoca o “Pai - nosso” como sendo a oração 

mais importante para os cristãos. 
IV. Há vários passos a serem observados a fim de 

se obter o perdão. 
V. Deduz-se que o perdão é muito importante 

como atitude para o ser humano. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas da 
alternativa. 

 
a) I, II, III, IV e V. 
b) I, II, III  e V. 
c) II, III, IV e V. 
d) II, IV e V. 
e) I, III e IV. 
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9. “... voltar à montanha...” 
“... concedido pelo Senhor à iniqüidade...” 
Nos excertos, o acento indicativo de crase está 
posto adequadamente. Assinale a alternativa em 
que há falha quanto ao emprego do referido 
acento. 
 

a) Vivemos sempre submissos às leis, porque 
sem elas a sociedade pioraria. 

b) Pedimos, pois, à Vossa Senhoria que 
compareça, com brevidade, à sessão, pois ela 
já foi iniciada. 

c) Assistimos várias vezes àquele maravilhoso 
filme. 

d) À tarde sairemos, para os costumeiros 
passeios. 

e) Às vezes, perdemo-nos em devaneios em 
meio ao bucolismo das paisagens. 

 
10.  “Moisés havia subido...” 

Sobre a forma verbal sublinhada, existe uma única 
afirmação correta, identifique-a. 

 
a) Encontra-se no modo subjuntivo, mais que 

perfeito. 
b) Está no pretérito perfeito do subjuntivo. 
c) Constitui uma perífrase de uma forma nominal. 
d) É uma perífrase verbal, pretérito mais que 

perfeito composto do Indicativo. 
e) Encontra-se no modo imperativo composto, 

afirmativo. 

 
11.  “... atirou as tábuas ao chão quebrando-as...” 

O pronome pessoal átono está empregado 
adequadamente, identifique a alternativa em que a 
observância à colocação falhou: 

 
 

a) Ontem, levantamo-nos cedo para a 
caminhada. 

b) Disse-lhe tudo que era preciso. Agora todos 
estão satisfeitos. 

c) Far-me-á bem ouvir aquela maravilhosa 
música clássica. 

d) Não é necessário mais nada, já falou-lhe o 
imprescindível. 

e) O livro? Dá-lo-ei a ti assim que terminar a 
leitura. 

 
 

12. “As orações e o jejum praticados...” 
Observe a concordância do adjetivo com os dois 
substantivos, quando também poderia o adjetivo 
concordar com o substantivo mais próximo. Em 
uma das alternativas, existe uma concordância 
inadequada, assinale-a. 
 

a) Mais de um estudante recebeu elogios na 
classe. 

b) Um dos que sabiam mais o conteúdo do teste 
era você. 

c) Quem de vocês trouxe o relógio para dizer-me 
as horas? 

d) Já soaram as doze horas no despertador da 
sala. 

e) É necessário muita ajuda para aquela 
população sair da miséria. 

 
13. “Perdoai nossas ofensas...” 

Pondo a forma verbal, em destaque, na 2ª pessoa 
do singular, no negativo, ter-se-á: 

 
a) Não perdoes... 
b) Não perdoas... 
c) Não perdoe... 
d) Não perdoa... 
e) Não perdoais... 

 
14. Quanto à regência nominal ou verbal, o texto se 

encontra correto. Identifique nas alternativas 
abaixo a única alternativa cuja regência foi 
desrespeitada em um dos períodos. 

 
a) Assistimos ao filme. 

Vimos o filme. 
b) O médico assistiu os doentes. 

O médico auxiliou os doentes. 
c) Desejamos a todos um excelente amanhã. 

Aspiramos a todos um excelente amanhã. 
d) O palestrante renunciou ao convite. 

O palestrante declinou o convite. 
e) Foi muito difícil sair daquela situação. 

Custou-lhe sair daquela situação. 

 
TEXTO 3 
 

O DIA EM QUE A LIBERDADE VENCEU 
 
 Para quem tem menos de 30 anos, a 
expressão "Cortina de Ferro" apenas é estranha. 
Ela foi, no entanto, sinônimo de um pesadelo que 
tirou o sono do mundo por mais de quatro 
décadas no século passado. Em 1946, em um 
discurso nos Estados Unidos, Winston Churchill, 
que vencera a guerra contra Hitler, mas já fora 
apeado do poder na Inglaterra, usou-a pela 
primeira vez no contexto geopolítico: "de Szczecin, 
no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de 
ferro desceu sobre o continente". Churchill se 
referia ao domínio territorial que a União Soviética 
estabelecera na Europa, engolfando oito países 
em sua órbita, entre eles a Alemanha Oriental. No 
dia 9 de novembro, completam-se vinte anos da 
queda do muro de Berlim, evento que marca o 
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começo da derrocada soviética e do sistema 
comunista. Com o muro, foi-se também a Cortina 
de ferro, e a Alemanha unificou suas bandas 
ocidental e oriental, voltando a ser um só pais. 
 O jornalista de VEJA Diogo Schelp, que 
quando criança morou com os pais na Alemanha, 
lembra-se de um colega de escola apontando com 
temor as torres dos guardas armados na fronteira 
entre a Alemanha Ocidental e a Oriental. Schelp 
voltou diversas vezes à Alemanha. Sua última 
viagem foi a trabalho. Ele embarcou com a missão 
jornalística de entender o que mudou no país 
desde a unificação. A reportagem de Schelp 
começa na página 126. Ela rememora o mais 
extraordinário evento político da segunda metade 
do século XX, a queda do Muro de Berlim e o 
subsequente desmoronamento do que parecia ser 
o vigoroso império soviético e que acabou se 
revelando um colossal fracasso político, 
econômico e social. 
 Para o mundo, o muro em escombros trouxe 
alivio com o fim da Guerra Fria - a hostilidade 
entre os campos capitalista e comunista, cada um 
deles com capacidade de destruir o outro com 
ogivas nucleares. Esse empate de forças militares 
ficou conhecido pela sigla MAD, louco, em inglês, 
e acrônimo de "destruição mútua assegurada". 
 Erguido pelos comunistas em 1961, o muro foi 
o símbolo da servidão imposta às pessoas atrás 
da Cortina de Ferro. O comunismo sobreviveu à 
queda do muro como utopia dos desavisados e 
como farsa em Cuba e na Coréia do Norte, onde 
ainda se processam experiências de 
empobrecimento das populações. 
Veja, edição 2138 - ano 42 - nº 45 de 11 de 
novembro 2009 

 
15. Analise as afirmações. 

 
I. A idéia-núcleo do texto é um acontecimento 

histórico, ocorrido no século passado. 
II. A queda do muro de Berlim foi apenas um ato 

simbólico a fim de sugerir a derrocada do 
partido comunista. 

III. Nessa época, houve o término da Guerra Fria, 
da hostilidade entre os movimentos capitalista 
e comunista. 

IV. O texto pertence a um tipo de literatura 
jornalística, com predominância da função de 
linguagem informativa. 

V. “Queda e derrocada” possui uma relação de 
sinonímia; em “queda e ascensão”, a relação é 
de antonímia. 

 
 
 
 

Apenas estão corretas as afirmativas da 
alternativa: 
 
 

a) I, II, III, IV e V. 
b) I, II, III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II, III, IV e V. 
e) II, IV e V. 

 
16.  As características da função de linguagem 

predominante no texto 3 estão explícitas na 
alternativa: 

 
a) Ênfase no contexto, predominância de 

denotação. 
b) Ênfase no receptor, objetiva persuadir, 

convencer. 
c) Ênfase no emissor, expressa o sentimento do 

interlocutor frente a uma situação. 
d) Visa a estabelecer, manter a comunicação 

com ênfase no canal. 
e) Objetiva falar sobre a própria linguagem, com 

ênfase no código. 

 
17. Em relação às abordagens sobre o texto, assinale 

a única alternativa inadequada. 
 

a) Os sinais de pontuação estão obedecendo às 
regras da gramática normativa. 

b) Há formas verbais indicativas de passado 
incompleto e de passado completo. 

c) A forma pronominal enclítica está empregada 
corretamente. 

d) Existem palavras relacionais com diferentes 
valores. 

e) Todas as palavras foram empregadas 
denotativamente. 

 
18.  “O jornalista de Veja Diogo Schelp...” 

Identifique a alternativa em que há um substantivo 
com idêntica classificação do que se encontra 
sublinhado. 

 
 

a) O cônjuge se dirigiu solícito à mulher, levando 
um belo ramalhete de rosas. 

b) Certamente o pianista virá mais tarde e nos 
emocionará. 

c) A testemunha chegou atrasada, mas cumpriu 
o prometido em seu depoimento. 

d) Aquele indivíduo agora se encontra 
transformado, tornou-se excelente pai. 

e) Não se ponha como vítima, todos somos 
culpados por nossos atos. 
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19.  “Império Soviético” Os acentos gráficos estão 
postos adequadamente. Considere as questões 
quanto à acentuação gráfica e à ortografia. 

 
I. Aquele homem bateu o récorde nas 

Olimpíadas e depois ficou paralizado de 
emoção. 

II. Afim de realizar um bom teste estudou muito, 
por isso é um vencedor. 

III. José Saramago foi o único escritor em língua 
portuguesa que recebeu o Nobel de literatura. 

IV. Saímos alegres, pois conseguimos a vitória. 
Depois de muitos embates. 

V. Era uma pessoa pudica, todos a admiravam e 
ela não cria em dias aziagos. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I, II, III e V. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e V. 
d) III, IV e V. 
e) IV e V. 

 
20.  “O dia em que a liberdade venceu,...” utilizando a 

forma verbal em um passado completo em outro 
passado também completo, somente estará correto 
o item. 

 
a) Vencia. 
b) Vencerá. 
c) Venceria. 
d) Vencera. 
e) Vencesse. 
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PROVA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
 
21. Coloque V para afirmativas verdadeiras e F para 

afirmativas falsas. Assinale a alternativa que 
contém a seqüência CORRETA. 

 
(  ) Esterilização é a destruição de todas as formas 
de vida microbiana mediante a aplicação de 
agentes físicos e químicos. 
( ) A limpeza concorrente consiste na limpeza 
diária, objetivando proporcionar o bem-estar do 
cliente e diminuir os riscos de infecções. 
( ) A limpeza terminal é realizada após 
transferências, altas, internações prolongadas e 
óbitos. 
(  ) Desinfecção é a remoção de sujidade e detritos 
de áreas hospitalares, utilizando-se de água e 
sabão, associados à ação mecânica. 
 

a) F, F, V, V. 
b) V, F, V, V. 
c) V, V, V, V. 
d) V, V, V, F. 
e) V, V, F, F. 

 
22. O auxiliar de enfermagem tem, na lei nº 7498/86, a 

legislação do seu exercício profissional no país, 
onde lhe é garantido exercer as suas atividades de 
profissional de nível médio. Diante do exposto, é 
incorreto afirmar: 

 
a) Participar da equipe de saúde e prestar 

cuidados de higiene. 
b) Descrever sinais e sintomas, executar ações 

de tratamento simples. 
c) Prestar cuidados de higiene, conforto ao 

paciente e supervisionar o trabalho de 
enfermagem. 

d) Observar, reconhecer, descrever sinais e 
sintomas. 

e) Reconhecer os limites que estão postos ao 
exercício legal da profissão. 

 
23. A lei nº 8080/90 regulamenta, em todo território 

nacional, as ações e serviços pertinentes às ações 
em serviços de saúde. Baseando-se no que está 
sendo afirmado, é incorreto afirmar: 

 
a) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao pleno exercício. 

b) É dever do  Estado garantir a saúde, 
assegurando o acesso universal e igualitário 
às ações e aos serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

c) A participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde-SUS. 

d) Garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social. 

e) Assegurar a integralidade das ações em todos 
os níveis de atenção. 

 
24. A lei nº 8142/90 faz parte das lutas sociais por um 

acesso à saúde, equânime, igualitário e mais justo. 
Desta forma, essa lei está no arcabouço das 
conquistas sociais alcançadas ao longo da história. 
Assinale abaixo a alternativa que se aplica ao que 
está garantido por esta lei. 

 
a) Vigilância em saúde no acesso ao sistema. 
b) Ações concretas de vigilância sanitária. 
c) A garantia dos direitos universais. 
d) A garantia da participação popular na 

condução das políticas públicas de saúde. 
e) A universalidade das necessidades básicas de 

saúde em todos os níveis da atenção. 

 
25. O local correto para a administração de 

medicamentos intramusculares na região glútea é:  
 

a) Quadrante superior interno. 
b) Quadrante inferior interno. 
c) Quadrante mediano. 
d) Quadrante superior externo. 
e) Quadrante do vasto lateral. 

 
26. O processo de limpeza para aplicação de uma 

medicação por via endovenosa denomina-se: 
 

a) Assepsia. 
b) Degermação. 
c) Desinfecção. 
d) Antissepsia. 
e) Aeração. 

 
27. Abordando a história familiar de um paciente na 

triagem de um serviço, o profissional de 
enfermagem levantou as seguintes informações: 

 
I. A filha retirou a vesícula. 

II. Uma das tias fez a retirada de um dos ovários. 
III. O filho caçula nasceu com os testículos dentro 

da barriga e fez uma cirurgia para alojá-los no 
saco escrotal. 

IV. O pai morreu com derrame. 
V. A irmã do meio retirou o ovário, o útero e as 

trompas após a descoberta de um “caroço”. 

 
Diante das informações, assinale a alternativa que 
mais se aplica ao uso adequado da terminologia. 
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a) 1./ Ooforectomia; 2. / Espelenectomia; 3. / 
Orquiectomia; 4. / Acidente Vascular Cerebral 
5.  / Esplenectomia. 

b) / Colecistectomia; 2. / Ovarectomia; 3. / 
Orquiectomia; 4. / Infarto Agudo Cerebral / 
5.Laparotomia. 

c) 1 / Colecistectomia; 2 / Ooforectomia; 3 / 
Orquiopexia; 4 / Acidente Vascular Cerebral / 
5. Histerectomia. 

d) 1 / Colecistectomia; 2 / Ovarectomia; 3 / 
Orquiotomia; 4 / Acidente Vascular Cerebral/ 
5. Esplenectomia. 

e) 1 / Ooforectomia; 2. / Espelenectomia; 3. / 
Orquiectomia; 4. / Acidente Vascular Cerebral 
5.  / Esplenectomia. 

 
28. Uma medicação prescrita para ser administrada 

sob horário em um plantão tem a seguinte 
apresentação: ampola de 10mg em 5ml. Se ao 
paciente for prescrito 1ml endovenoso, a dose em 
mg que deverá ser administrada é de: 

 
a) 2mg. 
b) 20 mg. 
c) 200mg. 
d) 50 mg. 
e) 5g. 

 
29. Um paciente chegou à Unidade de Saúde 

apresentando um quadro de alteração respiratória, 
ao ser avaliado foi constatado um aumento 
significativo nas incursões respiratórias. 
Que termo técnico melhor se aplica ao que está 
sendo apresentado pelo paciente.  

  
a) Bradipnéia. 
b) Taquipnéia. 
c) Apnéia. 
d) Eupnéia. 
e) Nanopnéia. 

 
30. Desinfecção é o processo de eliminação de formas 

vegetativas, existentes em superfícies inanimadas, 
mediante a aplicação de agentes químicos e/ou 
físicos. Quanto a essa afirmação assinale a 
alternativa correta: 

 
a) Antes do procedimento de Desinfecção deve-

se proceder à limpeza (mecânica) do alvo em 
questão, que compreende a remoção da 
sujidade: matéria orgânica (óleo, gordura, 
sangue ou pus) ou qualquer outro tipo de 
material como cimentos e resina aderidos aos 
instrumentos e superfícies. 

b) A correta limpeza representa etapa essencial 
para o controle microbiano, reduzindo a carga 
bacteriana. 

c) Utiliza-se de produtos representados por 
substâncias químicas, capazes de destruir 
bactérias, fungos e vírus, porém, não 
destroem os esporos.   

d) Apenas a alternativa “a”  está correta. 
e) As alternativas “a”, ”b” e “c” estão corretas. 

 
31. O álcool a 70% é um excelente desinfetante, e nos 

dias de hoje, muito utilizado pela rede de saúde 
como uma opção. 
Quanto às vantagens no uso desse desinfetante é 
incorreto afirmar: 

 
a) É um bactericida de ação rápida. 
b) Diminui atividade em fluidos orgânicos. 
c) Ação virulicida. 
d) Alta economicidade. 
e) Trata-se de um irritante leve. 

 
32. Unidade de apoio a todos os serviços assistenciais 

e de diagnóstico que necessitem de artigos 
odonto-médico-hospitalares para a prestação da 
assistência a seus clientes. 

 
a) Centro Cirúrgico. 
b) Sala de Partos. 
c) Central de Material Esterilizado. 
d) Unidade de Cirurgia de Alta Frequência. 
e) Unidade de Apoio Diagnóstico. 

 
33. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F 

para as falsas. 
 

(   ) Material crítico é aquele que entra em contato 
com vasos sanguíneos ou tecidos, livre de 
microorganismos. 
(  ) Material semicrítico entra em contato com pele 
ou mucosas, não íntegras. 
(   ) A remoção mecânica manual deve ser 
realizada por detergentes enzimáticos, escovas, 
jatos d’água e água quente. 
(    ) Os métodos físicos de esterilização são a 
radiação ionozante e o calor seco e úmido. 
(  ) O autoclave é um mecanismo de esterilização a 
vapor saturado. 

 
a) V F V F V 
b) F F V F F 
c) V V V F V 
d) V V V V V 
e) V F V V V 
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34. Uma criança chega a uma unidade básica de 
saúde, trazida pela mãe após cinco meses de 
nascida. Na verdade, essa chegada até o serviço 
de saúde se deu a partir de uma intervenção do 
Conselho Tutelar para que ela iniciasse o esquema 
vacinal da criança, considerando que, até o 
momento, o menor estava imunodesprotegido para 
doenças sob controle em nosso país. 
Na situação em questão, o técnico de sala de 
vacinas deverá proceder com a aplicação dos 
seguintes imunobiológicos. EXCETO. 

 
a) Aplicação da primeira dose contra a Hepatite 

B, aprazando a segunda para 30 dias. 
b) Aplicação da primeira dose de BCG, 

aprazando a segunda para 60 dias. 
c) Aplicação de dose única da BCG. 
d) Aplicação da primeira dose contra difteria, 

tétano, coqueluche e meningite por 
Haemophilus, aprazando a segunda para 60 
dias. 

e) Administração oral da primeira dose da vacina 
contra poliomielite. 

35. Sobre o calendário básico de vacinação está 
incorreto afirmar: 

 
a) A primeira dose da vacina contra a hepatite B 

deve ser administrada na maternidade, nas 
primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. 
O esquema básico se constitui de 03 (três) 
doses, com intervalos de 30 dias da primeira 
para a segunda dose e 180 dias da primeira 
para a terceira dose. 

b) O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 
e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente 
e dois reforços com a Tríplice Bacteriana 
(DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o 
segundo entre 4 e 6 anos. 

c) É possível administrar a primeira dose da 
Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 1 
mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 
a 14 semanas de vida). 

d) A vacina contra febre amarela está indicada 
para crianças a partir dos 09 meses de idade, 
que residam ou que irão viajar para área 
endêmica (Estados: AP, TO, MA MT, MS, RO, 
AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição 
(alguns municípios dos Estados: PI, BA, MG, 
SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial 
(alguns municípios dos Estados BA, ES e 
MG). Se viajar para áreas de risco, vacinar 
contra Febre Amarela 10 (dez) dias antes da 
viagem. 

e) É possível administrar a segunda dose da 
Vacina Oral de Rotavírus Humano, a partir de 
6 meses e 7 dias a 8 meses e 15 dias de idade 
(24 a 34 semanas de vida). O intervalo mínimo 

preconizado entre a primeira e a segunda 
dose é de 8 semanas. 

36. O Ministro da Saúde, à época, Humberto Costa, 
defendeu o modelo nacional de uma Política de 
Urgência e Emergência, dizendo: 
“A promoção da saúde, a solidariedade, a ação 
necessária e ágil estruturam a nossa Política 
Nacional de Atenção às Urgências. Contamos com 
o apoio de nossas equipes de saúde no sentido de 
que todas advoguem o direito à saúde da 
população e que todos respeitem nossas equipes, 
não vendo nos atendimentos às Urgências 
espetáculos cinematográficos, mas momentos de 
crise e cuidados.” 
 
Sobre essa fala do Ministro, está incorreto afirmar: 

 
 

a) A Portaria n.º 2.048/GM, de 5 de novembro de 
2002, aprova o Regulamento Técnico dos 
Sistemas Estaduais de Urgência e 
Emergência. 

b) Determinar que os Serviços de Atendimento 
Móvel às Urgências – Samu 192, seja 
implantado nos estados e municípios, 
conforme preconizado pela Portaria. 

c) Instituir financiamento destinado ao custeio e 
manutenção do componente pré-hospitalar 
móvel e sua Central de Regulação Médica. 

d) Resgatar o papel do técnico em enfermagem 
nas Políticas Públicas de Saúde, oferecendo-
lhe  a função de condutor socorrista na ação 
de urgência. 

e) Resgatar as discussões instituídas pela 
Portaria GM nº 1.863/03. 

 
37. São sintomas de gravidade que merecem ser 

observados com atenção pelos profissionais de 
enfermagem em caso de acidentes com 
aracnídeos: 
 
 
a) Náuseas ou vômitos, suor excessivo, 

Agitação, tremores, salivação e aumento da 
freqüência cardíaca (taquicardia) e da pressão 
arterial. 

b) Náuseas ou vômitos, suor excessivo, agitação, 
petéquias, salivação e aumento da freqüência 
cardíaca (taquicardia) e da pressão arterial. 

c) Náuseas ou vômitos, hemoptise, taquipnéia, 
tremores, salivação e aumento da freqüência 
cardíaca (taquicardia) e da pressão arterial. 

d) Taquipnéia, tremores, salivação e aumento da 
freqüência cardíaca (taquicardia) e da pressão 
arterial. 

e) Náuseas ou vômitos, suor excessivo, agitação, 
petéquias, Delírios e tremores. 
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38. A aranha marrom provoca menos acidentes, sendo 
pouco agressiva. Na hora da picada, a dor é fraca 
e despercebida, após 12 a 24 horas, a pessoa 
agredida apresenta dor local com inchaço, 
náuseas, mal estar geral, manchas, bolhas e até 
necrose local. Nos casos graves, a urina fica cor 
de coca-cola. Orienta-se procurar atendimento 
médico para avaliação.  
 
a) A assistência de enfermagem indicada para 

esses casos utiliza analgésicos prescritos para 
tratamento da dor e hidratação venosa não 
específica em casos necessários. 

b) Admitir a preocupação com o surgimento de 
vômitos, aumento da pressão arterial, 
dificuldade respiratória, tremores, espasmos 
musculares, caracterizando acidente grave.  

c) Ser capaz de identificar o tipo de acidente 
através de sinais e sintomas apresentados: 
dor tardia, inchaço, formigamento e sudorese 
no local da picada. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
e) As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 

39. O carbamato é um agente químico utilizado como 
inseticida e herbicida agrícola e já fora utilizado em 
medicamento, entretanto, atualmente o carbamato 
que popularmente é conhecido como chumbinho, 
teve sua utilização popularizada nos grandes 
centros urbanos como raticida, é descrito como um 
produto clandestino, vendido ilegalmente e 
conhecido erroneamente como raticida e tem 
apresentação de forma sólida, granular de 
coloração que varia do cinza ao preto. Diante 
destas informações, podemos perceber o quanto é 
necessária a identificação dos sinais e sintomas no 
atendimento emergencial às vitimas de intoxicação 
exógena por carbamato, tendo em vista que na 
utilização de todas as etapas do processo de 
enfermagem, será possível para o profissional de 
enfermagem a priorização de condutas. Está 
correto afirmar: 
 
a) O paciente iniciará apresentando alterações 

nos olhos, nos aparelhos respiratório, 
digestório, cardiovascular e urinário, e ocorrerá 
sialorréia, sudorese, lacrimejamento, miose, 
visão borrada, vômitos, diarréia, broncorréia, 
broncoespasmo e incontinência urinária. 

b) Sinais e sintomas iniciais serão despercebidos 
até 6h após a ingestão da substância. 

c) Os acidentes por intoxicação exógena por 
carbonato são pouco freqüentes nas nossas 
emergências hospitalares. 

d) Sinais e sintomas deverão ser abordados 
inicialmente com a administração do soro 
específico para diminuição imediata do 
quadro. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

40. O conceito de biossegurança, atualmente 
reconhecido pela enfermagem, defende que se 
trata da ciência que estuda o manuseio das 
substâncias biológicas, avaliando todas as 
condições que serão necessárias para a atividade 
de enfermagem. Em 1996, foi publicado um 
manual para o profissional de enfermagem, que lhe 
assegura a competência com o manuseio de 
sangue, líquidos e fluidos corporais. O documento 
abordou os seguintes pontos, EXCETO: 
 
a) Precauções padrões ou universais. 
b) Precauções baseadas na rota de transmissão. 
c) Precauções universais. 
d) Discussões sobre a saúde ocupacional, a 

doença ocupacional e medidas de segurança. 
e) Precauções exclusivas com material perfuro 

cortante.  
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