
ConCurso PúbliCo

003. Prova objetiva

AuxiliAr de enfermAgem

(CeAmAs / HsPe)

	 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 40 questões objetivas.

	 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

	 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

	 Responda a todas as questões.

	 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

	 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

	 A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos.

	 A saída do candidato da sala será permitida após trans-
corrida a metade do tempo de duração da prova.

	 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

AguArde A ordem do fisCAl PArA Abrir este CAderno de questões.

20.11.2011
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Folha intermediária de resPostas
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 07.

Quando Marta teve o primeiro filho, Joel deveria sentir-se 
feliz. Isso não aconteceu por uma razão, da qual só falou a João, 
seu irmão: suspeitava que o filho fosse de outro. Não estava certo 
de que a esposa o traísse, pois, desde que se casaram na sua igreja 
preferida, ela parecia fiel e dedicada. Mas nove meses antes, ele 
passara algumas semanas fora, a serviço da empresa.

Depois da sua volta, num domingo, ele ia sair de carro e, ao 
abrir o portão de madeira, Marta, ainda de pijama, anunciou-lhe 
a gravidez. Ele tentou mostrar entusiasmo. Marta não notou sua 
mágoa. Mas ela cresceu, Joel passou a ter insônia de tanta descon-
fiança. Notou, então, algo que o desagradou: ao menor chorinho 
do bebê, ela pulava da cama e ia atender a criança, mas a ele, ao 
marido, mal dava atenção.

Uma noite, começou a gemer como se estivesse passando 
mal. Inútil: a esposa, adormecida, nem se mexeu. Mas quando, 
já de madrugada, o bebê começou a chorar, ela pôs-se de pé 
num salto. No dia seguinte, saiu cedo, dobrou a esquina e entrou 
na casa de um amigo, médico pediatra. Resolveu comentar tais 
ocorrências com ele.

O amigo riu: “É assim mesmo, meu caro.” E explicou que o 
choro do bebê conseguia ativar o cérebro da mãe, que se iluminava. 
“Ou seja, o bebê acende o cérebro da mãe. E deixa todo o resto, 
inclusive você, na zona de sombra.”

Ah, a isso Joel não se resignaria de forma alguma. Mas como 
poderia ele, da mesma maneira que o bebê, iluminar o cérebro 
da mulher?

A resposta logo lhe ocorreu: o choro. Ele tinha de chorar como 
o bebê, começou a treinar para isso. Depois de ensaiar, achou 
que estava pronto para o grande teste: no meio da noite acordaria 
a mulher com o simulado chorinho. Ela descobriria, então, que 
ele também existia; os dois se abraçariam e a sua preocupação 
ficaria atenuada.

O teste decisivo e derradeiro para ele, cidadão ansioso e so-
fredor, seria realizado na noite do seu aniversário. Mas, ao jantar, 
ela disse que tinha um presente para ele: estava grávida de novo.

Desta vez Joel não tem qualquer dúvida sobre a paternidade. 
E está muito feliz em viver na zona de sombra, onde, às vezes, até 
esboça o chorinho que tão cuidadosamente ensaiou.

(Moacyr Scliar. Folha de S.Paulo, 26.06.09. Adaptado)

01.	De acordo com o texto, em relação à primeira gravidez de 
Marta, Joel

(A) achava que o filho era de João.

(B) falou das suas dúvidas à Marta, que ficou entristecida.

(C) tinha provas da infidelidade da esposa.

(D) comentou com o irmão a sua preocupação.

(E) ficou muito feliz e orgulhoso.

02.	Na frase – Ah, a isso	Joel	não se resignaria de forma alguma. 
(5.º parágrafo) –, a palavra destacada refere-se ao fato de

(A) o choro do bebê atrapalhar o sono de Joel.

(B) Marta dar menos atenção a Joel do que ao bebê.

(C) a esposa não ser fiel a Joel.

(D) Marta dar pulos na cama.

(E) o choro do bebê ser provocado por Marta.

03.	No trecho – O teste decisivo e derradeiro	 para ele ... 
(7.º parágrafo) –, o termo destacado significa

(A) desagradável.

(B) difícil.

(C) salvador.

(D) último.

(E) esperado.

04.	Assinale a alternativa em que há expressão empregada em 
sentido figurado.

(A) ... nove meses antes, ele passara algumas semanas fora ... 
(1.º parágrafo)

(B) ... adormecida, nem se mexeu. (3.º parágrafo)

(C) “Ou seja, o bebê acende o cérebro da mãe ...” (4.º pará-
grafo)

(D) ... começou a treinar para isso ... (6.º parágrafo)

(E) ... Joel não tem qualquer dúvida sobre a paternidade ... 
(8.º parágrafo)

05.	Assinale a alternativa em que o trecho  – Mas ela cresceu ... –
está corretamente reescrito no plural, com o verbo no tempo 
futuro.

(A) Mas elas cresceram...

(B) Mas elas cresciam...

(C) Mas elas cresçam...

(D) Mas elas crescem...

(E) Mas elas crescerão...

06.	Assinale a alternativa em que o trecho – O teste decisivo e 
derradeiro para ele, cidadão ansioso e sofredor... (7.º pará-
grafo) – está escrito corretamente no plural.

(A) Os testes decisivo e derradeiros para eles, cidadãos an-
sioso e sofredores...

(B) Os testes decisivos e derradeiros para eles, cidadães 
ansioso e sofredores...

(C) Os testes decisivos e derradeiros para eles, cidadãos 
ansiosos e sofredores...

(D) Os testes decisivo e derradeiros para eles, cidadões an-
sioso e sofredores...

(E) Os testes decisivos e derradeiros para eles, cidadães 
ansiosos e sofredores...
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07.	A preposição de, destacada, estabelece entre as palavras uma 
relação de causa em

(A) ... ele ia sair de carro ... (2.º parágrafo)

(B) ... ao abrir o portão de	madeira ... ( 2.º parágrafo)

(C) ... Marta, ainda de pijama... (2.º parágrafo)

(D) ... passou a ter insônia de	tanta desconfiança...(2.º pará-
grafo)

(E) ... já de madrugada, o bebê começou a chorar ... (3.º 
parágrafo)

08.	Assinale a alternativa que apresenta o uso correto das vírgulas.

(A) Marta antes do almoço, arrumou o berço do bebê, as 
camas, e a sala de visitas.

(B) Marta, antes do almoço arrumou, o berço do bebê as 
camas, e a sala de visitas.

(C) Marta, antes do almoço, arrumou, o berço do bebê, as 
camas, e a sala de visitas.

(D) Marta, antes do almoço, arrumou o berço do bebê, as 
camas e a sala de visitas.

(E) Marta antes do almoço, arrumou, o berço do bebê, as 
camas, e a sala de visitas.

09.	Observe as frases:

 I. Marta viajou no dia do aniversário do marido, em 2008, 
quando ele completou 31 anos, e também viajou em 2009, 
no tricentésimo segundo aniversário dele.

 II. Após deixar cair a mamadeira do bebê, Joel se desculpou: 
“eu se atrapalhei porque estou com sono”.

 III. O casal vai cedo ao trabalho e jamais se atrasa.

Considerando, respectivamente, o emprego do numeral, o uso 
e a colocação do pronome, pode-se afirmar que está correto 
apenas o que é apresentado em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

10.	 Considerando a concordância das palavras, assinale a alter-
nativa correta.

(A) Muitas preocupações, naquela noite, tinha entristecido 
Joel.

(B) Estava ali, na mesa, os papéis recebidos por Marta.

(C) Já se conhece as causas da sua tristeza.

(D) O relacionamento entre as pessoas não estavam agra-
dável.

(E) Nesta semana, houve alguns comentários sobre Joel e 
Marta.

MateMática

11.	 O valor líquido mensal que um funcionário recebe é de 
R$ 1.200,00. Pensando no futuro, ele capitaliza na poupança 
todo mês 5% desse valor. Ao final de 6 meses, o valor de sua 
capitalização é de R$ 394,50. Conclui-se então que nesse 
período a correção do dinheiro aplicado foi de

(A) R$ 14,50.

(B) R$ 24,50.

(C) R$ 34,50.

(D) R$ 44,50.

(E) R$ 54,50.

12.	Um trabalhador se aposentou com 60 anos de idade. Segundo 
o INSS, a expectativa de vida desse trabalhador foi estipula-
da em 80 anos. Caso ele atinja a idade de 80 anos, a fração 
correspondente à vida de aposentado em relação a toda sua 
vida é

(A) 
4

3 .

(B) 
4

1 .

(C) 
5

1 .

(D) 
6

1
.

(E) 
8

1 .

13.	Uma babá foi até uma loja de doces e comprou 30 balinhas, 
fazendo 6 saquinhos iguais de lembrancinhas para uma festa 
de aniversário. Como ela precisava fazer 30 desses saquinhos 
iguais, ela voltou à loja e comprou mais balinhas. A quantidade 
de balinhas que ela comprou da 2.ª vez foi exatamente

(A) 100.

(B) 106.

(C) 110.

(D) 120.

(E) 140.
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14.	Um pai dividiu R$ 280,00 em 7 partes iguais dando três partes 
para um filho, duas para uma filha e guardou o restante. Sua 
filha dividiu o que ganhou do pai em 5 partes iguais para 
gastar de lanche na escola durante a semana. Em cada dia da 
semana ela poderia gastar de lanche

(A) R$ 16,00.

(B) R$ 16,50.

(C) R$ 17,00.

(D) R$ 17,50.

(E) R$ 18,00.

15.	Dona Antonia foi à feira levando uma nota de R$ 20,00, ou-
tra de R$ 10,00 e outra de R$ 5,00. Na barraca de frutas, ela 
gastou R$ 12,00, na de legumes, ela gastou R$ 9,50 e, na de 
peixe, ela gastou R$ 11,00. Depois parou na barraca de pastel 
e consumiu dois pastéis que custavam R$ 3,00 cada um. Ao 
pagar a conta, percebeu que não tinha dinheiro suficiente. 
Então, o pasteleiro disse corretamente que na semana seguinte 
ela deveria lhe trazer

(A) R$ 1,50.

(B) R$ 2,00.

(C) R$ 2,50.

(D) R$ 3,00.

(E) R$ 3,50.

16.	 Pedrinho tinha quatro anos quando sua mãe deu à luz gêmeos. 
Hoje, a soma das idades dos três irmãos é 52 anos. A idade 
de Pedrinho hoje é

(A) 16 anos.

(B) 17 anos.

(C) 18 anos.

(D) 19 anos.

(E) 20 anos.

17.	Uma mesa tem 8 metros de comprimento por 4 metros de 
largura. Para trocar a fralda de uma criança, são necessários 
4 metros quadrados de espaço. O número máximo de crianças 
que podem ser trocadas juntas é

(A) 8.

(B) 9.

(C) 10.

(D) 12.

(E) 15.

18.	O gráfico a seguir mostra o número de crianças cujos pais 
foram buscá-las na creche após o horário normal de saída.

CRIANÇAS APÓS O HORÁRIO
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4

2

0
Seg Ter Qua Qui Sex

Pode-se afirmar que o número de crianças cujos pais atrasaram 
a retirada na quarta-feira, em relação ao número de crianças 
da sexta-feira, é

(A) uma vez e meia.

(B) o dobro.

(C) duas vezes e meia.

(D) o triplo.

(E) três vezes e meia.

19.	Ontem Rosana cronometrou o tempo que demorou para 
chegar ao trabalho. Ela saiu de casa às 7 horas e 20 minutos. 
Ela demorou 22 minutos até chegar ao metrô, demorou 29 
minutos na viagem de metrô e gastou mais 6 minutos andando 
até bater seu cartão de ponto. Rosana bateu seu cartão às

(A) 7 h 57 min.

(B) 8 h 07 min.

(C) 8 h 17 min.

(D) 8 h 37 min.

(E) 9 h 07 min.

20.	 Com uma lata de leite em pó, acrescentando água, é possível 
fazer 5,5 litros de leite. Cada mamadeira tem 220 mL de 
capacidade. O número de mamadeiras que se podem encher 
utilizando toda essa quantidade de leite é

(A) 22.

(B) 25.

(C) 28.

(D) 30.

(E) 32.
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noções de inforMática

21.	Assinale a alternativa que indica os efeitos de formatação 
utilizados por um usuário do MS-Word 2010, em sua confi-
guração padrão, para formatar, respectivamente, as seguintes 
palavras:

cachorro, gato, papagaio
(A) Itálico, negrito e sublinhado.
(B) Itálico, negrito e grifado.
(C) Inclinado, negrito e tachado.
(D) Minúsculo, forte e sublinhado.
(E) Inclinado, forte e grifado.

22.	 Considere a imagem seguinte:

Parágrafo

Assinale a alternativa que indica a função do ícone seleciona-
do pelo quadrado na imagem, que mostra o grupo Parágrafo, 
da guia Página Inicial, do programa MS-Word 2010, em sua 
configuração padrão.

(A) Recuo Superior.

(B) Recuo Inferior.

(C) Inserir texto.

(D) Espaçamento entre linhas.

(E) Inserir linha.

23.	Assinale a alternativa que apresenta a categoria de programas 
a que pertence o programa MS-Excel 2010.

(A) Editor de Texto.

(B) Agenda eletrônica.

(C) Editor de Apresentações.

(D) Editor de Agenda.

(E) Planilha Eletrônica.

24.	Assinale a alternativa que indica corretamente a sequência de 
teclas que um usuário do programa MS-Excel 2010, em sua 
configuração padrão, utiliza para imprimir uma planilha.

(A) CTRL + I

(B) CTRL + P

(C) CTRL + C

(D) CTRL + B

(E) CTRL + S

25.	Observe a planilha do programa MS-Excel 2010, em sua 
configuração padrão, que está sendo editada e preenchida 
conforme a imagem a seguir:

A

1

2
3

4

B

1

2

3 5

4

3

Utilizando a expressão =MÉDIA(A1:B3) em B4, o valor 
exibido nessa célula será

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

CONHECIMENTOS ESpECífICOS

26.	 Foi solicitado ao auxiliar de enfermagem administrar 800 mg 
de vancomicina diluída em 8 mL de água destilada, em bolus, 
via endovenosa. Nessa condição e de acordo com o Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o profissional

(A) segue a orientação, pois obedece, na hierarquia, a chefia 
imediata.

(B) recusa-se e demonstra aos superiores que o preparo e a 
administração estão incorretos.

(C) questiona, mas administra a medicação, pois deve cum-
prir a prescrição médica.

(D) administra o antibiótico, em razão da importância de 
respeitar os horários estabelecidos.

(E) afirma que a via de administração correta é a intramus-
cular, aplicada em dois locais distintos, com 4 mL cada.

27.	O cliente com disfunção pancreática, recebendo suporte nu-
tricional parenteral, necessita de cuidados de enfermagem, 
tais como

(A) lavagem da sonda gástrica com água destilada, após dieta, 
e mensuração diária de peso.

(B) verificação de posicionamento da sonda e controle da 
temperatura corpórea.

(C) controle de glicemia capilar e curativo na região de 
inserção do cateter venoso.

(D) controle de temperatura da dieta e lavagem da sonda 
gástrica com água filtrada.

(E) administração de soro glicosado a 10% em sonda nos 
intervalos da dieta e mensuração diária de peso.
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28.	Dentre as finalidades das cirurgias oncológicas, destaca-se a

(A) curativa: realizada para retirada parcial do tumor.

(B) reconstrutora: para pacientes em situações de urgência.

(C) emergencial: de acordo com a demanda dos clientes 
internados.

(D) paliativa: para proporcionar alívio sem visar à cura.

(E) laparoscópica: para retirada de fragmento ósseo e im-
plantação de órtese interna.

29.	Dentre as ações mínimas para reduzir a incidência das infec-
ções relacionadas à assistência à saúde, recomenda-se

(A) o uso de luva estéril no contato com o paciente portador 
de sarcoma de Kaposi.

(B) a degermação das mãos com álcool a 70% antes e após 
a aspiração de secreção traqueal.

(C) a aplicação de ácido graxo essencial para desinfecção de 
equipamentos endoscópicos.

(D) a manipulação de fômites de portadores de hepatite A 
com máscara cirúrgica.

(E) a utilização de máscara com filtro N95 no contato de 
clientes bacilíferos portadores de tuberculose.

30.	Ao administrar 125 mL de solução fisiológica 0,9% em
6 horas, o número de microgotas por minutos será, aproxi-
madamente, de

(A) 2,8.

(B) 4,8.

(C) 8,4.

(D) 12.

(E) 21.

31.	A velocidade de infusão de uma solução é de 30 gotas/minu-
tos e o volume total, de 900 mL. O tempo para o término da 
infusão será de

(A) 3 horas.

(B) 5 horas.

(C) 10 horas.

(D) 12 horas.

(E) 24 horas.

32.	Os cuidados de enfermagem com o dreno de tórax compreen-
dem diversos aspectos relativos à manipulação, manutenção 
e retirada. Cabe ao auxiliar de enfermagem

(A) retirar o dreno de tórax, se o conteúdo drenado for menor 
que 50 mL nas 24 horas.

(B) manter o cliente em decúbito dorsal horizontal para o 
líquido drenado não retornar à cavidade mediastinal.

(C) manter o dreno pinçado após esvaziamento do frasco de 
drenagem.

(D) controlar o débito drenado e proceder a anotação de 
enfermagem.

(E) trocar curativo no local da inserção do dreno após 6 horas 
da retirada.

33.	No controle dos sinais vitais da cliente em 1.º pós-operatório 
de mastectomia à direita, o auxiliar de enfermagem deve, 
dentre outras medidas,

(A) posicionar o manguito no terço superior do braço direito 
3 cm acima da fossa cubital para mensurar a pressão 
arterial.

(B) solicitar à paciente que inspire normalmente e expire pro-
fundamente para controlar os movimentos respiratórios.

(C) colocar o termômetro sob a axila esquerda na aferição 
da temperatura.

(D) posicionar o dedo anular sobre a artéria braquial ou 
temporal e aferir o pulso, por no máximo 30 segundos.

(E) apresentar a escala de dor do tipo numérica e orientá-la 
para chamar a equipe de enfermagem, ao atingir o grau 
máximo (10).

34.	Um dos fatores que asseguram a efetividade dos processos 
de esterilização em autoclave é

(A) o indicador biológico.

(B) o iluminador fotossensível.

(C) o stent farmacológico.

(D) a fita translúcida.

(E) o marcador enzimático.

35.	 Cliente com queimadura de 2.º grau devido à má colocação 
de placa de bisturi apresenta uma ferida com tecido de gra-
nulação. Nessa condição, considera-se que o processo de 
cicatrização está na fase

(A) exsudativa.

(B) proliferativa.

(C) de modelação.

(D) inflamatória.

(E) reparadora.
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36.	 Em virtude do aumento do número de casos de AIDS em 
pessoas idosas, os profissionais da área da saúde devem, entre 
outros cuidados,

(A) estimular o acesso e a utilização correta de lubrificantes 
e de preservativos masculinos e femininos.

(B) orientar sobre os riscos das doenças cardíacas e vascu-
lares, desestimulando a prática sexual.

(C) reforçar a importância da realização do teste para confir-
mação diagnóstica e não revelar o resultado ao parceiro 
fixo, em caso de positividade.

(D) proporcionar atividades físicas e trabalhos manuais para 
desviar o foco da necessidade da atividade sexual.

(E) ressaltar a importância da abstinência sexual após 65 anos 
de idade para reduzir os casos das doenças sexualmente 
transmissíveis.

37.	No atendimento de uma vítima em parada cardiorrespirató-
ria no pronto-socorro, foi identificado quadro de fibrilação 
ventricular que pode ser revertido com

(A) respirador artificial e amiodarona.

(B) desfibrilador e epinefrina.

(C) respirador artificial e atropina.

(D) capnógrafo e adrenalina.

(E) monitor cardíaco e bicarbonato de sódio.

38.	Após o nascimento do filho, a mãe recebe orientação quanto 
à necessidade de imunização para ambos ainda na unidade 
hospitalar. O calendário de vacinação, 2011, da Secretaria de 
Estado de Saúde de São Paulo, recomenda à mãe e ao recém-
-nascido as vacinas descritas em:

Mãe RecéM-nascido

(A) sarampo, caxumba e 
rubéola

BCG e hepatite B

(B) hepatite B e dT sarampo, caxumba e 
rubéola 

(C) rotavírus e pneumocócica 
10 valente

meningocócica C e BCG

(D) meningocócica C e 
hepatite B

pneumocócica 10 valente 
e rotavírus

(E) pneumocócica 10 valente 
e dT

poliomielite e hepatite C

39.	Após um período de enchente, observou-se um aumento no 
atendimento de pessoas com queixas de cefaleia, mialgia, 
principalmente em panturrilhas, dorso e abdome, náuseas e 
vômitos, icterícia. O exame diagnóstico detectou a presença 
de leptospira. Baseando-se nessas informações, analise as 
seguintes proposições:

 I. trata-se de doença endêmica, podendo ter caráter epidê-
mico;

 II. é uma patologia considerada de notificação compulsória;
 III. a transmissão ocorre pela penetração do micro-organismo 

através da pele com lesões ou pele íntegra, imersa por 
longos períodos em água contaminada;

 IV. os indivíduos imunizados contra a doença apresentarão 
forma mais branda da patologia.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I, II e III, apenas.

(E) I, II, III e IV.

40.	 Portador de doença de Chagas foi submetido à cirurgia de 
colostomia. A complicação dessa patologia, que motivou 
essa cirurgia, e o cuidado de enfermagem no pós-operatório 
imediato são, respectivamente:

coMplicação cuidado de enfeRMageM

(A) megaesôfago; aplicar barreira protetora em pó para 
proteção da pele.

(B) febre terçã; manter permeabilidade do estoma.

(C) pancreatite; realizar curativo com sulfadiazida 
de prata.

(D) cirrose; realizar irrigação contínua nas 
primeiras 24 horas.

(E) megacólon; observar coloração e aspecto do 
estoma.




