
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia atentamente o texto abaixo: 
 
Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre 
focos de dengue no Rio.  

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58  
 da Agência Brasil  

 
Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para 
dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ____ 
população já pode denunciar focos do mosquito Aedes 
aegypti, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de 
saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.  
 
A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde 
vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais 
solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os 
locais com maior infestação da dengue.  
 
"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois 
responsáveis cadastrados que receberão online ______ 
demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar 
retorno ____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento 
da resolução dos casos."  
 
A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos 
no combate à dengue estão cadastrados para que a 
população possa confirmar a identidade dos profissionais no 
momento da visita domiciliar.  
 
"A população, por questão de segurança, fica muito insegura 
em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a 
central e confirmar o nome e o registro do vigilante."  
 
Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate 
à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do 
Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, 
todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e 
eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito 
transmissor da dengue.  
 
 
01.  A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
dos parágrafos 1 e 3 é: 
 
(A) a – a – as –à 
(B) à – a – as – à 
(C) à – a – às – a 
(D) a – a – às – a 
 
02. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito 

nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância. 
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais 

eficaz do mosquito na cidade. 
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o 

monitoramento da presença do mosquito. 
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões 

cuja presença do mosquito for relatada pela população. 
 
03. Na expressão “de sua região” presente no terceiro 
parágrafo, “sua” se refere à: 
 
(A) Cada uma das 10 áreas de planejamento 
(B) Cidade 
(C) Demandas. 
(D) Os responsáveis cadastrados 

 
 
 

04. Considere a expressão: 
 
 “Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros 
do mosquito transmissor da dengue.” 
 
A alternativa correta é: 
 
(A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é sujeito da oração. 
(B) O sujeito da oração é indeterminado. 
(C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração. 
(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é objeto direto da oração 
 
05. Assinale alternativa indicando expressão ou termo 
que, no texto, não tem relação com as demais: 
 
(A) Agentes de saúde 
(B) Responsáveis cadastrados 
(C) Equipe 
(D) Profissionais 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a 
Campanha de vacinação contra a gripe suína. A 
denominação mais correta para esta variedade do vírus da 
gripe é: 
 
(A) H1N1 
(B) HN1 
(C) N1H1 
(D) NH1 
 
07. Dentre as principais características desse vírus, está 
incorreto dizer que: 
 
(A) É formado por RNA de fita simples  
(B) Não pode sofrer mutação 
(C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro 
(D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas 
 
08. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica 
foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas 
e ribeiros. O nome da usina que deverá ser construída é: 
 
(A) Monte Belo 
(B) Barro Monte 
(C) Belo Monte 
(D) Campo Belo 
 
09. A usina em questão será construída em qual rio e em 
qual estado do Brasil? 
 
(A) São Francisco - BA 
(B) Paraná – PR 
(C) Amazonas – AC 
(D) Xingu - PA 
 
10. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir 
recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país 
que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O 
País sobre o qual falamos é: 
 
(A) Grécia 
(B) Irlanda 
(C) Holanda 
(D) Bélgica 
 
11. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em 
erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo 
europeu. O vulcão está situado em qual país: 
 
 



(A) Irlanda 
(B) Finlândia 
(C) Islândia 
(D) Inglaterra 
 
12. O espaço aéreo precisou ser fechado porque: 
 
(A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros 
(B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada 

que podem derrubar o avião 
(C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que 

podem derrubar o avião 
(D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter 

as turbinas do avião 
 
13. Leia o texto: 
 
“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa 
básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 
ponto percentual já era esperada por parte do mercado 
financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em 
alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros 
desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco 
norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro 
daquele ano, estopim da crise financeira internacional.” 
 
A sigla Copom significa: 
 
(A) Comissão de política monetária 
(B) Comissão de posição monetária 
(C) Conselho de posição monetária 
(D) Conselho de política monetária 
 
14. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo 
baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos 
automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o 
IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma 
nova alta da inflação. A sigla IPI significa: 
 
(A) Imposto sobre produtos industrializados 
(B) Índice de preços induzido 
(C) Imposto sobre produtos induzido 
(D) Índice sobre produtos industrializados 
 
15. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs 
fim à patente de mais um medicamento e autorizou a 
fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o: 
 
(A) Tamiflu 
(B) Viagra 
(C) Relenza 
(D) Lopinavir 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 
16. Mãe traz o filho de três meses e quatorze dias na 
Unidade Básica de Saúde para ser vacinado. Verificando a 
carteira do bebê, a auxiliar de enfermagem constatou que 
o seu processo de imunização está defasado, tendo 
recebido apenas as vacinas BCG e contra hepatite B, no 
primeiro mês de vida. Neste caso, para dar 
prosseguimento ao esquema de vacina preconizado no 
Estado de São Paulo, o bebê deverá receber as vacinas? 
 
(A) BCG, Sabin, Rotavírus e Hepatite B; 
(B) Tetravalente, Sabin, Rotavírus e Hepatite Viral; 
(C) Tetravalente, Tríplice viral, Sabin e Hepatite B; 
(D) Tetravalente, Sabin e Hepatite B. 
 
17. É responsabilidade do auxiliar de Enfermagem que 
atua na sala de vacinas verificar se a criança está em 
condições de receber a  vacina antes da sua aplicação, 
recomendado-se o seu adiantamento caso ela apresente: 
 

(A) Hipertemia aguda severa; 
(B) Quadro gripal com tosse e coriza; 
(C) Antibioticoterapia; 
(D) Desnutrição. 
 
18. Para facilitar o trabalho da equipe de saúde, o 
prontuário do paciente de uma unidade de atendimento de 
saúde deve: 
 
(A) Estar guardado em local de difícil acesso a qualquer 
pessoa da unidade para evitar extravios; 
(B) Ser conservado nos consultórios médicos, em arquivo 
suspenso; 
(C) Ser colocado em caixas e guardado junto com os outros 
materiais no depósito; 
(D) Ter os documentos ordenados e arquivados de acordo 
com o método adotado na unidade.  
 
19. Estas declarações são a respeito de negligência.  
 
Qual delas é falsa. 
 
(A) O auxiliar de enfermagem é sempre responsável pelos 
seus próprios atos. 
(B) À pessoa negligente não agiu de maneira razoável. 
(C) Danos foram causados a uma pessoa ou a sua 
propriedade. 
(D) Um trabalhador da equipe de saúde é culpado de 
negligência, e poderá ser levado a julgamento.  
 
20. Quando estiver limpando equipamentos, o profissional 
deve: 
 
(A) Enxaguar o item em água fria antes de limpá-lo; 
(B) Lavar o item com sabão e água quente; 
(C) Usar uma escova, se necessário; 
(D) Todas as alternativas.  
 
21. A pessoa com uma infecção pode ter: 
 
(A) Febre, náusea, vômito, erupções e/ ou irritação na pele; 
(B) Dor ou sensibilidade, vermelhidão e/ou inchaço; 
(C) Fadiga, perda de apetite e/ou secreções; 
(D) Todas as anteriores.  
 
22. As luvas devem ser usadas quando houver cuidados 
com: 
 
(A) Sangue; 
(B) Fluídos corporais; 
(C) Secreções e excreções; 
(D) Todas as anteriores.  
 
23. Quando o profissional colhe amostra de urina, deve: 
 
(A) Etiquetar o frasco coletor de urina com as informações 
necessárias; 
(B) Usar o frasco correto; 
(C) Colher a amostra no horário especificado; 
(D) Todas as alternativas estão corretas.  
 
24. Qual dos procedimentos abaixo não irá prevenir 
úlceras por pressão? 
 
(A) Reposicionar a pessoa a cada 2 horas; 
(B) Aplicar loção nas áreas secas; 
(C) Esfregar a pele vigorosamente;  
(D) Manter os lençóis da cama limpos, secos e livres de 
dobras. 
 
 
 
 



25. Calor local tem os seguintes efeitos, exceto: 
 
(A) Alívio da dor; 
(B) Relaxamento muscular; 
(C) Cicatrização; 
(D) Diminuição do fluxo sanguíneo.  
 
26. Analisando processos básicos de assistência de 
enfermagem, é incorreto afirmar: 
 
(A) Tricotomia é a retirada de pêlos de uma certa região do 
corpo. Em geral, é indicada antes de cirurgia; 
(B) À restrição no leito pode ser realizada por meio de 
contenção manual, mecânica e medicamentosa; 
(C) A aplicação do frio é contra indicada em idosos, crianças, 
desnutridas e quando o paciente apresenta lesão de pele ou 
deficiência circulatória; 
(D) A aplicação de calor tem por finalidade aumentar 
circulação pela contração dos vasos.  
 
27. Um paciente tem um AVC. Qual é a resposta falsa? 
 
(A) Pode ocorrer hemiplegia; 
(B) Derrame é uma doença progressiva; 
(C) Aporte sanguíneo para uma área do cérebro foi 
interrompida; 
(D) Pode ocorrer afasia. 
 
28. O Sr. João tem um problema de saúde mental, o 
médico diz que ele está estressado.  Estresse é: 
 
(A) Um medo intenso de lugares fechados; 
(B) Uma infecção causada por bactéria; 
(C) Cefaléia intensa; 
(D) Uma reação do organismo com componentes psicológicos, 
físicos, mentais e hormonais. 
 
29. A coleta do jato médio urinário é um procedimento 
importante como meio diagnóstico e quando não é 
possível obter a amostra de urina por essa técnica, torna-
se necessário coletá-la por meio de cateterismo vesical.  
 
O exame laboratorial que exige os procedimentos 
relatados é: 
 
(A) Cultura de urina; 
(B) Urina para identificação de hematúria; 
(C) urina tipo I; 
(D) urina de 24 horas. 
30. O termômetro de máxima e mínima analógico da 
geladeira de vacinas está registrando, pela manhã, a 
temperatura máxima de 8°C; a do momento, de 6ºC, e a 
mínima, de 0ºC.  
 
A sua avaliação é de que: 
 
(A) houve perda de toda a vacina; 
(B) não houve qualquer perda de vacina; 
(C) houve perda das vacinas vivas atenuadas; 
(D) houve perda das vacinas que contêm componentes 
toxóides. 
 
31. De acordo com a forma como são produzidas, as 
feridas recebem uma classificação.  
 
As provocadas por instrumentos cortantes são 
denominadas de: 
 
(A) Contusas; 
(B) Laceradas; 
(C) Incisas; 
(D) Perfurantes. 
32. Em nosso país, a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, segundo a Constituição Federal. 

 
Isso deve ser garantido mediante: 
 
(A) Políticas de saúde que priorizem as ações preventivas, 
sem prejuízo daquelas voltadas para a recuperação dos 
doentes; 
(B) Políticas de saneamento básico, controle da poluição 
ambiental, abastecimento de água potável e assistência 
médico-hospitalar; 
(C) Campanhas de vacinação, programas de pré-natal, saúde 
do adulto, crianças e adolescente; 
(D) Políticas sociais e econômicas que visam à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações para sua promoção, proteção e 
recuperação. 
 
33. O Ministério da Saúde, em seu manual de Vacinação, 
tem como objetivo, em primeira instância: 
 
(A) Controlar as doenças endêmicas; 
(B) Controlar as doenças imunopreviníveis; 
(C) Garantir à população a qualidade da vacina. 
(D) Vacinar somente mulheres com gestação de risco. 
 
34. O código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
está organizado por um assunto que inclui: 
 
(A) Princípios; 
(B) Proventos; 
(C) Responsabilidades; 
(D) Princípios, direitos e responsabilidades, deveres e 
proibições pertinentes à conduta ética. 
 
35. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
estabelece em suas proibições: 
 
(A) prestar serviços aos clientes que por sua natureza 
incumbem a outro profissional, exceto em caso de 
emergência; 
(B) prescrever medicamentos ou praticar ato cirúrgico; 
(C) publicar trabalho científico com elementos  que 
identifiquem o paciente; 
(D) promover a eutanásia ou cooperar em prática destinada a 
antecipar a morte do paciente. 
 

INFORMÁTICA 
 

36. A extensão de arquivo .xls pertence a qual Programa? 
 
(A) Microsoft Word 
(B) Microsoft Power Point 
(C) Microsoft Access 
(D) Microsoft Excel 
 
37. PROCV, SE e MÉDIA são funções de qual Programa? 
 
(A) Microsoft Windows 
(B) Microsoft Power Point 
(C) Microsoft Access 
(D) Microsoft Excel 
 
38. Na planilha, representada pela imagem abaixo, 
digitando a fórmula =MÍNIMO(C3:C5) na célula C6 Qual 
valor será retornado pela fórmula? 
 



 
 
(A) 35 
(B) 0 
(C)15 
(D)29 
 
39. No Windows XP, acessando as Propriedades de Vídeo, 
conforme imagem, visando alterar o Plano de Fundo do 
Desktop, deve-se clicar em qual aba?   
 

 
 
(A) Temas 
(B) Proteção de Tela 
(C) Aparência 
(D) Área de trabalho 
 
40 – Escolha a alternativa INCORRETA. 
 
(A) No Microsoft Excel existe a ferramenta formatação 
condicional, onde com base em condições é possível formatar 
dados e células. 
(B) No Microsoft Word é possível classificar textos e 
informações por ordem crescente e decrescente. 
(C) No Microsoft Windows XP, Painel de Controle existem 
duas formas de exibição, Exibição Clássico e Exibição por 
Categoria. 
(D) No Microsoft Word é possível classificar textos e 
informações somente por ordem crescente. 
 
 


