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Cargo: Auxiliar de Enfermagem 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Atente-se para a seguinte notícia: 
 

O ministério público de Minas Gerais (MP-MG) quer 
promover uma mudança na justiça brasileira enquadrando casos 
de espancamento e morte de crianças como crime de tortura. A 
violência contra pessoas indefesas (crianças, pacientes em 
clínicas ou hospitais, idosos e deficientes) é interpretada por 
alguns juristas como maus tratos, mas o MP-MG tenta unificar o 
entendimento para conseguir julgamentos, segundo o órgão, 
mais compatíveis com a gravidade dessas violências.  

(http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012) 
 

De acordo com o texto: 
a) O ministério público irá aumentar a pena de quem maltratar 

pessoas indefesas. 
b) O ministério público é terminantemente contra crimes de 

tortura. 
c) O ministério público quer avanços em relação à gravidade da 

violência praticada contra crianças. 
d) O ministério público não quer promover mudanças contra a 

violência das pessoas indefesas. 
 
02. Observe o seguinte poema de José Lino Grünewald: 

forma 
reforma 
disforma 

transforma 
conforma 
informa 
forma 

(José Lino Grünewald. In: Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo 
de Campos. Teoria da poesia concreta. São Paulo: Duas Cidades). 
 
Por qual processo de formação de palavras o autor se apoio para 
criar o poema? 
a) Derivação prefixal. 
b) Derivação Sufixal. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação regressiva. 
 
03. Assinale a alternativa em que os vocábulos apresentam 
hiato. 
a) Saara – sábio – tesouro. 
b) leite – demência – trégua. 
c) saara – raízes – saúva. 
d) saúva – pai – maio. 
 
04. Assinale a alternativa incorreta quanto à separação de 
sílabas. 
a) as-ses-sor. 
b) caa-tin-ga. 
c) cons-ci-ên-cia. 
d) in-te-lec-ção. 
 
05. Quanto à sílaba tônica assinale a alternativa correta. 
a) rubrica, mister, látex. 
b) ureter – catastrofe, ibero. 
c) circuito – decano – sutil. 
d) avaro – nobel – edito. 
 
06. Identifique as palavras que estão de acordo com a norma 
culta da língua portuguesa. 
a) Compania – pentiar – cinseiro. 
b) Surpreza – táboa – poetisa. 
c) Rehaver – avisar – analizar. 
d) Laxante – maxixe – piche. 
 
07. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: 
 

“Na ____________ plenária estudou-se a ___________ de 
direitos territoriais ______________ . 
a) sessão – cessão – a estrangeiros. 
b) seção – cessão – à estrangeiros. 
c) cessão – sessão – à estrangeiros. 
d) sessão – seção – a estrangeiros. 

 

08. Todas as palavras abaixo expressam ideia de tamanho 
menor que o normal, exceto: 
a) Grânulo. 
b) Radícula. 
c) Marmita. 
d) Óvulo. 

 

09. A classe de palavras que é empregada para exprimir 
sentimentos é: 
a) adjetivo. 
b) interjeição.  
c) advérbio. 
d) conjunção. 
 
10. Em qual das alternativas a palavra “muito” é pronome 
indefinido? 
a) Havia muitos pernilongos naquele lugar. 
b) O professor de matemática falava muito bem. 
c) Maria da Glória era muito desconfiada. 
d) Seu Antônio demorava muito para tomar decisões. 
 
11. Quanto aos tipos de frases, analise qual alternativa está 
correta. 
a) No domingo irá ao cinema? (Frase imperativa). 
b) Atravessa a rua com cuidado. (Frase imperativa). 
c) Devemos manter o local arejado. (Frase exclamativa). 
d) As flores estão lindas! (frase interrogativa). 
 
12. Em: “Acredito que Joana tenha feito a tarefa”, passando-se a 
oração para a voz passiva, a forma verbal ficará de acordo na 
alternativa: 
a) foi feita. 
b) esteja sendo feita. 
c) tenha sido feita. 
d) tenha estado feita. 
 
13. Complete as frases abaixo com o presente do subjuntivo dos 
verbos indicados entre parênteses: 
I – Como os preços aumentaram, é necessário que 
nós__________ o orçamento. (refaz) 
II – O importante é que nossas tentativas __________ o esforço. 
(valer) 
III – Convém que ele __________ uma nova reunião. (propor) 
IV – Espero que todos os envolvidos ____________ a 
responsabilidade. (assumir) 
 
a) Refazemos – valha – proponha – assumam. 
b) Refaçamos – valham – proponha – assumam. 
c) Refazemos – valha – proponham – assumem. 
d) Refaçamos – valem – proponha – assuma. 
 
14. Em: “As famílias aqueciam-se com o fogo da lareira 
improvisada”. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
o antônimo de “aqueciam-se”. 
a) As famílias esquentavam-se com o fogo da lareira 

improvisada. 
b) As famílias animavam-se com o fogo da lareira improvisada. 
c) As famílias exaltavam-se com o fogo da lareira improvisada. 
d) As famílias esfriavam-se com o fogo da lareira improvisada. 
 
15. Observe as frases abaixo:  
I – O aluno foi levado à presença do diretor. 
II – Terminamos as provas bimestrais ontem. 
III – Chegamos à biblioteca e ela estava fechada. 
IV – Os boxeadores encontram-se frente a frente, desafiando-se 
com o olhar. 
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Estão corretas quanto à presença ou ausência de crase: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
16. Assinale a oração cujo predicado seja nominal:  
a) O rapaz soltou um suspiro de desabafo. 
b) Juliana ficou pensativa por algum tempo. 
c) Leandro aproximou-se pé ante pé. 
d) Clara ouviu passos pela casa. 
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. Assinale a alternativa correta da lei que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da enfermagem: 
a) Lei 5905 de 12 de julho de 1973. 
b) Lei 7498 de 25 de junho de 1986. 
c) Lei 8967 de 28 de dezembro de 1994. 
d) Lei 7498 de 12 de julho de 1973. 
 
18. No capitulo I – Das Relações Profissionais, do Código de 
Ética dos profissionais de enfermagem, em responsabilidades e 
direitos, diz: 
I - Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, 
resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, 
honestidade e lealdade. 
II - Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no 
respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição 
ideológica. 
III - Comunicar ao Coren, e aos órgãos competentes, fatos que 
inflijam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional. 
IV - Recuar-se a executar atividades que sejam de sua 
competência técnica, científica, ética e legal ou que não 
segurança ao profissional, a pessoa, família e coletividade. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
c) Somente a alternativa IV esta incorreta. 
d) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
 
19. Entende-se por pressões arteriais máxima e mínima, 
respectivamente: 
a) Diastólica e sistólica.  
b) Sistólica e diastólica.  
c) Diastólica e máxima.  
d) Sistólica e comum.   
 
20. Os sinais vitais são: 
a) Pressão arterial, pulso, temperatura e frequência cardíaca. 
b) Pressão arterial, respiração, temperatura e altura. 
c) Frequência cardíaca, pressão arterial, peso e respiração. 
d) Pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e 

temperatura. 
 
21. Medidas antropométricas são:  
a) Verificação de altura e sinais vitais. 
b) Verificação de peso e sinais vitais. 
c) Verificação de peso, altura, perímetro torácico, perímetro 

abdominal, perímetro cefálico e sinais vitais. 
d) Verificação de peso, altura, perímetro torácico, perímetro 

abdominal e perímetro cefálico. 
 
22. Caso a prescrição medica seja de 500 ml de soro fisiológico 
para correr em 6 horas, você devera instalar o soro com o 
gotejamento aproximado de: 
a) 28 gotas ou 84 microgotas. 
b) 10 gotas ou 60 microgotas. 
c) 25 gotas ou 82 microgotas. 
d) 60 gotas ou 180 microgotas. 
 
23. Define-se como ferida: 
a) Solução de continuidade de uma superfície corporal. 

b) Lesão decorrente de traumas. 
c) Solução de descontinuidade de uma superfície corporal. 
d) Lesão decorrente somente de ato cirúrgico. 
 
24. São classificações de feridas: 
a) Contaminada e disseminada. 
b) Limpas e metastáticas. 
c) Limpas, infectadas e metastáticas. 
d) Limpas, contaminadas e infectadas. 
 
25. Temos de administrar 450 mg de um determinado 
medicamento e temos a nossa disposição a medicação na 
apresentação frasco/ampola 1g em 5 ml. Qual volume será 
administrado? 
a) 2,25 ml. 
b) 2,5 ml. 
c) 2,0 ml. 
d) 2,75 ml. 
 
26. O soro é uma solução injetável muito utilizada para 
hidratação e alimentação do paciente. Muitas vezes precisamos 
instalar um soro que não temos na unidade, sendo assim, como 
devemos proceder na seguinte situação: foi prescrito SG a 10% 
1000ml e dispomos somente de SG 5% 1000 ml e ampolas de 
glicose a 50% em 20ml: 
a) Acrescentar 5 ampolas de glicose a 5%. 
b) Desprezar 100 ml de soro e acrescentar 5 ampolas e meia de 

glicose a 50%. 
c) Acrescentar 5 ampolas e meia de glicose a 5%. 
d) Devemos desprezar 50 ml de soro e acrescentar 5 ampolas e 

meia de glicose a 50%. 
 
27. De acordo com a NR 32, devemos evitar: 
a) Cabelos presos. 
b) Unhas curtas. 
c) Uso de pulseiras e anéis. 
d) Calçados fechados. 
 
28. Entende-se por infecção hospitalar: 
a) Qualquer tipo de infecção adquirida tanto durante quanto após 

a alta. 
b) Qualquer infecção manifestada pelo paciente. 
c) Qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do 

paciente em um hospital, não sendo considerada após a sua 
alta quando essa infecção estiver diretamente relacionada 
com a internação ou procedimento hospitalar, como, por 
exemplo, uma cirurgia. 

d) Qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do 
paciente em um hospital ou após a sua alta quando essa 
infecção estiver diretamente relacionada com a internação ou 
procedimento hospitalar, como, por exemplo, uma cirurgia. 

 
29. Precaução padrão é o conjunto de: 
a) Cuidados gerais a serem tomados independentemente da 

patologia e do paciente que está sendo cuidado. 
b) Cuidados específicos que devemos ter por pacientes 

cuidados. 
c) Cuidados específicos por patologia. 
d) Cuidados para pacientes em isolamento. 
 
30. Pressões convergente e divergentes são respectivamente: 
a) Quando a pressão arterial está acima e abaixo da media. 
b) Quando a pressão arterial sistólica e a diastólica estão com 

valores muito próximos e muito afastados. 
c) Quando a pressão arterial está abaixo e acima da media. 
d) Quando a pressão diastólica e a sistólica estão com valores 

muito afastados e muito próximos. 
  
31. A maneira mais simples de evitar infecção é: 
a) Lavar as mãos após o plantão. 
b) Manter instrumental lavado e esterilizado. 
c) Utilizar técnicas assépticas e higienizar as mãos.  
d) Estar vacinado. 
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32. O organismo se defende de infecções por meio de: 
a) Plasma. 
b) Plaquetas. 
c) Leucócitos. 
d) Sangue. 
 
33. Assepsia é o termo que significa: 
a) Conjunto de medidas usado para evitar a contaminação do 

material ou do meio.  
b) Substancia na qual um agente infeccioso passa diretamente 

para um hospedeiro. 
c) Destruição de qualquer forma de vida usando um agente 

esterilizante. 
d) É o mesmo que esterilização.  
 
34. Relacione à vacina a via de administração e assinale a 
alternativa que contém a sequência correta: 

I - Pneumo 10. 
II – Poliomielite. 
III - Febre amarela. 
IV – BCG. 
 

(   ) SC 
(   ) IM 
(   ) VO 
(   ) ID 
 

a) I, II, III e IV. 
b) II, III, I e IV. 
c) IV, II, I, III. 
d) III, I, II e IV. 
 
35. No calendário de vacinação do Ministério da Saúde deste 
ano, na criança com 2 meses de idade deveram ser administrado 
as seguintes vacinas: 
a) Hepatite B, pentavalente, poliomielite inativada, rotavirus. 
b) Pentavalente, poliomielite inativada, rotavirus, pneumocócica 

10. 
c) BCG, pentavalente, poliomielite inativada, rotavirus. 
d) Pentavalente, poliomielite inativada, rotavirus e 

meningocócica. 
 
36. Relacionado à rede de frios: 
I - A Rede de Frio ou Cadeia de Frio é o processo de 
armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e 
transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de 
Imunizações, e deve ter as condições adequadas de 
refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que 
a vacina é administrada. 
II - O objetivo final da Rede de Frio é assegurar que todos os 
imunobiológicos administrados mantenham suas características 
iniciais, a fim de conferir imunidade, haja vista que são produtos 
termolábeis, isto é, se deterioram depois de determinado tempo 
quando expostos a variações de temperaturas inadequadas à 
sua conservação. O calor acelera a inativação dos componentes 
imunogênicos. 
III - Um manuseio inadequado, um equipamento com defeito, ou 
falta de energia elétrica podem interromper o processo de 
refrigeração, comprometendo a potência e eficácia dos 
imunobiológicos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
c) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
d) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

 
37. A rede de frios é composta basicamente dos seguintes 
elementos: 
a) Equipe técnica; Equipamentos; Instâncias de armazenamento; 

Transporte entre as instâncias; Controle de Temperatura e 
Financiamento. 

b) Equipe técnica; Equipamentos; Instâncias de armazenamento; 
Transporte entre as instâncias e Controle de Temperatura. 

c) Equipamentos; Instâncias de armazenamento; Transporte 
entre as instâncias; Controle de Temperatura e 
Financiamento. 

d) Equipe básica; Equipamentos; Instâncias de armazenamento; 
Transporte entre as instâncias; Controle de Temperatura e 
Financiamento. 

38. Relacionado à organização interna da geladeira de vacina, 
podemos dizer: 
I - No congelador deve-se colocar gelo reciclável e vacinas que 
podem ser submetidas a temperaturas negativas. 
II - Na primeira prateleira: vacinas que podem ser submetidas a 
temperaturas negativas. 
III - Na segunda prateleira: termômetro de máxima e mínima e 
vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas 
negativas. 
IV- Na porta: não colocar imunobiologicos e nem qualquer outro 
tipo de objeto ou produto. 
V - Na terceira prateleira: estoque de vacinas, soros e diluentes. 
VI - Nas prateleiras inferior garrafas com água e um corante. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
c) Somente a alternativa I está incorreta. 
d) As alternativas IV, V e VI estão incorretas. 
 
39. Assinale a alternativa que descreva corretamente o porquê 
do gelo reciclável e das garrafas de água na geladeira de 
vacinas: 
a) O gelo reciclável é utilizado nas campanhas de vacinação e 

água para os profissionais beberem. 
b) Servem para manter a temperatura baixa em caso de defeito 

ou falta de energia. 
c) Ambos servem para utilizar nas campanhas de vacinação. 
d) Para fazer compressa fria após aplicação das vacinas. 
 
40. Como devem ficar organizados os imunobiológicos dentro da 
geladeira? 
a) Dentro das caixas próprias do transporte. 
b) Dentro de caixinhas de isopor. 
c) As grades da geladeira devem ser encapadas para evitar que 

os imunobiologicos caiam. 
d) Dentro de bandejas perfuradas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




