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Cargo: Auxiliar de enfermagem 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o conto e responda a questão. 
 
Apelo  
Dalton Trevisan  
 

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. 
Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar 
tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por 
uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por 
engano, a imagem de relance no espelho.  

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A 
notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no 
chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era 
um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dar parte de 
fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite 
eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença, última luz 
na varanda, a todas as aflições do dia.  

Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate — meu 
jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas 
violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não 
tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o 
saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar 
com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, 
Senhora, por favor.  

 
 
01. Uma das interpretações possíveis para o título do conto, 
“Apelo”, é a de que o narrador: 
 a) faz um apelo para que alguém limpe sua casa, já que está 

sozinho.  
b) se dá conta da falta que a mulher faz e apela para que ela 

volte.  
c) faz um apelo para que a mulher o visite, às vezes, para manter 

a casa em ordem.  
d) se dá conta da bagunça da casa e apela para que a mulher 

volte. 
 
02.  Assinalar a alternativa que contém um erro de ortografia: 
 a) beleza, duquesa, francesa 
 b) estrupar, pretensioso, deslizar 
 c) esplêndido, meteorologia, hesitar 
 d) cabeleireiro, consciencioso, manteigueira 
 
03. Assinalar a alternativa correta quanto à grafia das palavras: 
 a) atraz - ele trás 
 b) atrás - ele traz 
 c) atrás - ele trás 
 d) atraz - ele traz 
 
04. Leia o texto a seguir e responda à questão.  
 

 

Com a finalidade de divulgar dados sobre o analfabetismo no 
Brasil, o autor produziu um gráfico em que um eixo informa: 
a) os anos em que os dados foram colhidos e o outro a região.  
b) os anos em que os dados foram colhidos e o outro o número 

de analfabetos.  
c) o número de analfabetos e o outro a região em que vivem 

esses analfabetos.  
d) o número de analfabetos e o outro o ano em que os dados 

foram colhidos. 
 
05.  Assinalar a palavra graficamente correta: 
a) bandeija  
b) mendingo 
c) irrequieto  
d) carangueijo 
 
06.  Assinalar a alternativa que completa as lacunas da frase 
abaixo, na ordem em que aparecem. "O Brasil de hoje é 
diferente, _____ os ideais de uma sociedade _____ justa ainda 
permanecem". 
 a) mas – mas 
 b) mais – mas 
 c) mas – mais 
 d) mais – mais 
 
Leia o texto e responda à questão.  
 

Primeira ciclorrota de São Paulo começa a funcionar hoje 
 
A primeira ciclorrota de São Paulo começa a funcionar hoje na 
zona sul, cortando o Brooklin, a Chácara Santo Antônio e o 
Jardim Cordeiro. São 15 quilômetros ligando os Parques do 
Cordeiro à Avenida Jornalista Roberto Marinho.  
A sinalização foi finalizada ontem e inclui logotipo de bicicletas, 
placas e faixas informando sobre a existência da ciclorrota e 
alertando motoristas para reduzirem a velocidade.  
Diferentemente das ciclovias, onde o tráfego das bicicletas é 
isolado, a ciclorrota de bicicleta consiste em uma via 
compartilhada que funcionará 24 horas por dia.  
Mas nem bem surgiu e a ciclorrota já é motivo de polêmica. O 
ponto que poderá causar mais discussão é o limite de velocidade 
de 30 km/h nessas vias, eminentemente residenciais. A exceção 
ficará por conta das Ruas Alexandre Dumas e Verbo Divino, 
onde o limite será de 40 km/h – a justificativa é que contam com 
tráfego mais intenso e servem de passagem de ônibus. Não 
estão previstos radares.  
 
07. Segundo a reportagem, na ciclorrota o: 
a) tráfego de bicicleta é em via compartilhada.  
b) tráfego de bicicleta é isolado de outras vias.  
c) limite de velocidade é de 30 km/h em toda a extensão.  
d) limite de velocidade é de 40 km/h em toda a extensão.  
 
08. Assinalar o par de palavras antônimas: 
a) pavor – pânico 
b) pânico – susto 
c) dignidade – indecoro 
d) dignidade – integridade 
 
09.  Em que caso todos os vocábulos são grafados com "x" ? 
a) __ícara, __ávena, pi__e, be__iga 
b) __enófobo, en__erido, en__erto, __epa  
c) li__ar, ta__ativo, sinta__e, bro__e  
d) ê__tase, e__torquir, __u__u, __ilrear 
 
Leia o poema e responda à questão. 
  
O bicho 

 (poema de Manuel Bandeira)  
 
Vi ontem um bicho  
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Na imundície do pátio,  
Catando comida entre os detritos.  
Quando achava alguma coisa,  
Não examinava nem cheirava:  
Engolia com voracidade.  
O bicho não era um cão.  
Não era um gato.  
Não era um rato.  
O bicho, meu Deus, era um homem.  
 
10. Pode-se afirmar que o tema em torno do qual o poema se 
constrói é a: 
a) imundície humana.  
b) voracidade humana.  
c) imundície dos animais.  
d) miséria humana.  
 
11.  Assinale o item em que todas as palavras são acentuadas 
pela mesma regra de: também, incrível e caráter. 
a) alguém, inverossímil, tórax 
b) hífen, ninguém, possível 
c) têm, anéis, éter  
d) há, impossível, crítico  
 
12. Em qual das alternativas o uso do acento indicativo de crase 
é facultativo? 
a) Minhas idéias são semelhantes às suas.  
b) Ele tem um estilo à Eça de Queiroz 
c) Dei um presente à Mariana.  
d) Fizemos alusão à mesma teoria.  

 
Leia o texto e responda à questão.  
 

O maior peixe da terra 
 

O maior peixe do mundo é o tubarão baleia, encontrado 
nos mares tropicais de todo o globo, podendo medir até 20 
metros de comprimento. O bicho tem a cabeça achatada e corpo 
marrom ou cinza coberto por manchas claras. Apesar do 
tamanho, ele não é temido como o tubarão branco (astro do 
famoso filme de Spielberg que completou 25 anos em 2000), pois 
se alimenta apenas de pequenos peixes, crustáceos e plâncton. 
Para isso, o peixão possui uma grande boca, que mantém aberta 
enquanto nada 
 lentamente para filtrar o alimento da água.  
 
13. Na frase ”Para isso, o peixão possui uma grande boca”, o 
pronome em destaque recupera a ação de: 
a) filtrar o alimento.  
b) nadar.  
c) atacar.  
d) se alimentar.  
 
14. Assinale a frase gramaticalmente correta: 
a) O Papa caminhava à passo firme. 
b) Dirigiu-se ao tribunal disposto à falar ao juiz. 
c) Chegou à noite, precisamente as dez horas.  
d) Esta é a casa à qual me referi ontem às pressas.  
 
15.  Quanto _____ problema, estou disposto, para ser coerente 
__________ mesmo, _____ emprestar-lhe minha colaboração. 
a) aquele - para mim – a 
b) àquele - comigo - a  
c) aquele - comigo - à  
d) aquele - por mim - a  
 
16.  Assinale a palavra que não se acentua segundo a regra das 
demais: 
a) também.  
b) espécies. 
 

c) início.  
d) centenárias.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
Decreto n° 94.406/87 o Auxiliar de Enfermagem executa as 
atividades auxiliares de nível médio atribuídas á equipe de 
Enfermagem, exceto: 
a) Executar os trabalhos de rotina vinculados á alta de pacientes 

como de retirar cateter de derivação ventricular. 
b) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível 

de sua qualificação. 
c) Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, 

além de outras atividades de Enfermagem como de 
administrar medicamentos por via oral e parenteral. 

d) Executar atividades de desinfecção e esterilização. 
 
18.  Com base na Lei n° 7498/86 regulamenta o exercício da 
Enfermagem, o auxiliar deve exercer atividades de nível médio. 
Informe-se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta: 
 (  ) Participar da equipe de saúde e prestar cuidados de higiene. 
(  ) Descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento 
simples. 
( ) Prestar cuidados de higiene, conforto ao paciente e 
supervisionar o trabalho de enfermagem. 
(  ) Observar, reconhecer, descrever sinais e sintomas. 
a) V- V- F- V- 
b) F- F- V- V 
c) F- V- V- V 
d) V- V F- F 
 
19. As entidades de classe que, na Enfermagem, tem por 
finalidade o desenvolvimento cultural/ profissional e a disciplina/o 
controle do exercício profissional são respectivamente: 
a) Sindicato e ABEn. 
b) ABEn e COREN. 
c) COREN e ABEE. 
d) ABEE e Sindicato. 
 
20. De acordo com o Código de Ética da Enfermagem, ao 
realizar punção de acesso venoso periférico sem atender aos 
princípios básicos de assepsia, por inaptidão técnica, o auxiliar 
de enfermagem está incorrendo em infração, por: 
a) Displicência. 
b) Negligência. 
c) Imperícia. 
d) Imprudência.  
 
21. O Ministério da Saúde tem procurado desenvolver uma série 
de programas para colocar em prática os princípios básicos de 
saúde propostos pelo SUS, de humanização dos serviços de 
saúde, com base na experiência produzida com a implantação do 
Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar – 
PNHAH. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta: 
I. Melhorar a qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos 
usuários da rede hospitalar brasileira credenciada ao SUS. 
II. Modernizar as relações de trabalho nos hospitais públicos, de 
modo a recuperar a imagem pública dessas instituições junto à 
comunidade. 
III. Capacitar os profissionais dos hospitais públicos para o novo 
conceito de atenção à saúde, que valoriza não só a integralidade 
dos processos de atendimento, como também as crenças e o 
estilo de vida do paciente, a subjetividade e a cidadania. 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
22.  Assinale a alternativa correta: 
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a) As queimaduras são lesões teciduais resultantes da ação do 
calor direto ou indireto sobre o corpo humano. São 
classificadas segundo a profundidade ou grau de destruição 
celular, em primeiro grau, segundo grau superficial ou 
profunda, e de terceiro grau. 

b) As queimaduras de primeiro grau e de segundo grau não 
apresentam quadro de hipertermia, dor, desidratação e 
edema localizado ou das regiões próximas das lesões. 

c) As queimaduras de segundo grau atingem somente a camada 
superficial da pele, denominada epiderme. A ausência de dor 
se deve á destruição das terminações nervosas no local da 
lesão. 

d) As queimaduras de terceiro grau atingem a epiderme e a 
derme parcial. Caracterizam-se pelo aparecimento de bolhas 
com base hiperemiada e grande quantidade de tecido 
necrosado. 

 
23. A insulina é indicada para pacientes diabéticos quando sua 
taxa de glicose se encontra elevada. Na sua administração, o 
rodízio é recomendado para evitar: 
a) Hiperglicemia. 
b) Lidodistrofia. 
c) Cetoacidose. 
d) Hipoglicemia. 
 
24. Em relação aos cuidados com o dreno de tórax, podemos 
afirmar que: 
a) O leito deve ser mantido, impreterivelmente, em posição 

horizontal. 
b) Os drenos devem ser retirados um pouco a Cada dia para 

facilitar a cicatrização. 
c) A água esterilizada no frasco de drenagem atua como selador 

e evita o retorno do ar para o espaço pleural. 
d) A secreção drenada significa infecção por contaminação. 
 
25. Quando a vida de um paciente agonizante é prolongada, 
utilizando todos os métodos para afastá-lo de todas as 
possibilidades de morte, denominamos esse procedimento de: 
a) Eutanásia. 
b) Eutanásia positiva. 
c) Eutanásia afetiva. 
d) Distanásia. 
 
26. A inatividade do paciente no leito pode trazer, como 
consequência: 
a) Úlcera de decúbito. 
b) Úlceras venosas e hipotensão. 
c) Obesidade e úlcera varicosa. 
d) Hipertrofia muscular. 
 
27. Na assistência ao Recém- nascido prematuro < 1500g, um 
dos cuidados de enfermagem que auxilia na manutenção da 
integridade cutânea é o uso de:  
a) Cremes hidratantes e loções profilaticamente. 
b) Incubadora de parede dupla umidificada continuamente. 
c) Sabonete neutro durante o banho diariamente. 
d) Tintura de Benjoim sobre a pele para fixação de adesivos 

periodicamente. 
 
28. A incisão realizada no períneo da mulher na hora do parto é 
chamado de: 
a) Episiorrafia. 
b) Laqueadura. 
c) Dequitação. 
d) Episiotomia. 
 
29. Ao realizar atendimento de urgência a uma gestante com 
convulsões tônico-crônicas generalizadas e quadro hipertensivo, 
a auxiliar de enfermagem deve estar atenta para a possibilidade 
de:  
a) Eclampsia. 

b) Epilepsia. 
c) Hipertensão crônica. 
d) Hipertensão gestacional. 
 
30. São fatores sistêmicos que interferem no processo de 
cicatrização das feridas: 
a) Presença de corpo estranho, edema e ressecamento da pele. 
b) Diabetes, distúrbio vascular e imunossupressão. 
c) Infecção local, edema e presença de corpo estranho. 
d) Idade extrema, pressão e cisalhamento local. 
 
31. Doença, frequentemente reversível, em que ocorre uma 
perda súbita e quase completa da função renal devido a fatores 
desencadeantes (como redução do volume sanguíneo, 
traumatismo, septicemia, desidratação, hipersensibilidade, 
cálculo renal, embolia, trombose, choque anafilático e transfusão 
de sangue incompatível). Trata-se de: 
a) Incontinência urinária aguda. 
b) Insuficiência renal crônica. 
c) Insuficiência renal aguda. 
d) Incontinência urinária crônica. 
 
32.  No calendário do Programa Nacional de Imunização no 
Brasil, introduziu em 2006 a vacina contra: 
a) Vacina oral contra hepatite do tipo A 
b) Vacina contra difteria, tétano, coqueluche e Hib 
c) Vacina oral contra rotavírus 
d) Vacina contra haemophilus influenzae do tipo b 
 
33. O local e a temperatura destinados para alocação da vacina 
DTP, estas devem ser acondicionadas em refrigerador próprio 
para garantirmos a qualidade das vacinas. Informe-se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta: 
(  ) No refrigerador e entre – 2° e – 6° C 
(  ) Na prateleira e entre – 2° e + 4° C 
(  ) Na prateleira e entre + 2° e + 8° C 
(  ) Na porta da geladeira e entre + 2° e + 4° C 
a) F- F- F- F 
b) V- V- F- F 
c) V- V- V- V 
d) F- F- V- F 
 
34. Segundo o Ministério da Saúde o esquema básico de 
vacinação da criança inicia- se logo ao nascer, as vacinas que 
são indicadas para este período são:  
a) BCG e Hepatite B 
b) DTP e Hepatite B 
c) DTP e Triviral 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 
 
35. Um frasco de penicilina G potássica  com 
 1.000.000UI foi diluído em 20 mL de água destilada. Desta 
solução aspirou-se 0,5mL, que foi rediluído em 10mL de água 
destilada. Cada mL da solução final contém a seguinte dosagem: 
a) 10.000U 
b) 25.000U 
c) 30.000U 
d) 15.000U 
 
36. Com relação á seleção dos locais adequados para a 
aplicação de injeção intra-muscular (IM) em crianças, é correto 
afirmar: 
a) O quadrante superior externo, área localizada no músculo 

glúteo maior, é o local de aplicação IM mais indicado em 
crianças menores de 01 (um) ano. 

b) O músculo vasto lateral é o local contra-indicado para 
aplicação de injeção IM em crianças em geral, face á 
dificuldade de acesso e presença de nervos e vasos 
sanguíneos importantes no local. 
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c) A área ventro-glútea é um dos locais mais indicados para a 
aplicação de injeção IM em crianças, pois, dentre suas várias 
vantagens, é uma região livre de estruturas vasculares e 
nervos importantes. 

d) O músculo deltóide é o local mais adequado para injeção IM 
em crianças com idade até 07 (sete) anos, pois é livre de 
estruturas importantes como vasos, nervos e tendões além 
de suportar maior volume de líquido. 

 
37. Com relação aos princípios relacionados à oxigenação. 
Informe-se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta: 
( ) Um suprimento de oxigênio insuficiente prejudica o 
funcionamento de alguns sistemas do organismo. A terapia com 
oxigênio compreende, oxigênio por cateter nasal contínuo, 
ventilação mecânica, macronebulização e oxigênio puro. 
( ) A hipoventilação é considerada uma das complicações da 
oxigenoterapia e pode ser induzida pela administração de altas 
taxas de oxigênio. 
( ) São sinais indicativos de insuficiência respiratória ou mau 
funcionamento respiratório, cianose; elevação da pressão 
arterial; bradipnéia e desorientação. 
( ) A capacidade do organismo de satisfazer suas necessidades 
de oxigênio independe do bom funcionamento do sistema 
vascular e respiratório. 
a) V- V- V- V 
b) V- V- F- F 
c) F- V- F- F 
d) F- F- V- V 
 
38. É considerado como faixa normal de temperatura axilar para 
recém-nascido a termo a seguinte opção: 
a) 36,5°C a 37,5°C 
b) 35°C a 37°C 
c) 36°C a 37,8°C 
d) 35,5°C a 37,5°C 
 
39. Um paciente com 55 anos foi internado na Unidade de clínica 
médica com os seguintes sinais vitais: temperatura axilar: 41°C; 
respiração: 32 incursões por minuto; pressão arterial: 180 x 100 
mmHg. Esse paciente apresenta, respectivamente: 
a) Febrícula, eupnéia e hipotensão. 
b) Hiperpirexia, taquipnéia e hipertensão. 
c) Hipotermia, ortopnéia e hipertensão. 
d) Pirexia, taquipnéia e hipertensão. 
 
40. Pode-se afirmar que:  
a) Todos os artigos hospitalares tem que ser esterilizados. 
b) Antissépticos são substâncias químicas utilizadas em áreas 

hospitalares. 
c) A NR-32 recomenda para cada situação de risco presente no 

ambiente de trabalho (biológico, químico, físico e 
ergonômico) a adoção de medidas preventivas e a 
capacitação dos profissionais para o trabalho seguro. 

d) Desinfetantes são substâncias químicas utilizadas para 
assepsia médica e cirúrgica, inclusive na pele e mucosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




