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1. Fazemos uso da posição de Fowler para descanso e conforto de 
pacientes: 
a) Cardíacos. 
b) Comatosos. 
c) Ansiosos. 
d) Chocados. 

 

2. As vacinas contra a poliomielite devem ser guardadas 
preferencialmente em qual prateleira do refrigerador? 
a) Indiferente. 
b) 3ª prateleira. 
c) 2ª prateleira. 
d) 1ª prateleira. 

 

3. Na injeção intradérmica, a agulhar deve ser introduzida no ângulo 
de quantos graus? 
a) 15º 
b) 30° 
c) 45º 
d) 90º 

 

4. As vacinas são medidas preventivas que geram imunidade do tipo: 
a) Parcial. 
b) Passageira. 
c) Passiva. 
d) Duradoura. 

 

5. Nas primeiras 24 horas após uma entorse não devemos aplicar: 
a) Sedativo. 
b) Gesso. 
c) Frio. 
d) Calor. 

 

6. Toda criança deve ser vacinada contra o sarampo com: 
a) 1 mês. 
b) 3 meses. 
c) 6 meses. 
d) 9 meses. 

 

7. Assinale a alternativa incorreta. O Auxiliar de Enfermagem exerce 
atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo 
serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a 
participação em nível de execução simples, em processos de 
tratamento, cabendo-lhe especialmente:   
a) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.   
b) Executar ações de tratamento intermediário.   
c) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.   
d) Participar da equipe de saúde. 

 

8. São os melhores métodos de esterilização: 
a) Antissépticos e germicidas.  
b) Autoclave e antissépticos. 
c) Autoclave e estufa. 
d) Flambagem e autoclave. 

 

9. Dentre abaixo assinale o artigo indicado para antissepsia da pele 
em curativos cirúrgicos: 
a) Álcool iodado. 
b) Álcool a 70%. 
c) Povidine. 
d) Água oxigenada. 

 
 
 
 

10. A doença escabiose é: 
a) Um problema crônico. 
b) Associada a alergias. 
c) Causada por fungos. 
d) Altamente contagiosa. 

 

11. A idade mínima para administração da vacina dupla tipo 
adulto (dT) é de: 
a) 5 anos. 
b) 7 anos. 
c) 9 anos. 
d) 12 anos. 

 

12. Indica a ausência de movimentos respiratórios: 
a) Eupneia. 
b) Taquipneia. 
c) Apneia. 
d) Dispneia. 

 

13. Como é feita a transmissão da tuberculose em sua maioria? 
a) No uso de talheres e copos do paciente. 
b) Da tosse ou do espirro. 
c) Dos objetos de plástico contaminados. 
d) Do agrupamento de pessoas. 

 

14. Fatores fisiológicos que alteram a frequência do pulso: 
a) Exercícios e a digestão. 
b) Medicamentos e choque. 
c) Hipertermia e dor. 
d) Hemorragias e choque. 

 

15. Como é chamado o processo de transferência do agente 
infeccioso para um objeto ou substância? 
a) Infecção. 
b) Contagio. 
c) Infestação. 
d) Contaminação. 

 

16. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
não consta como dever: 
a) Respeitar e garantir o direito médico de decidir sobre a 

pessoa do cliente seu tratamento e seu bem estar. 
b) Tratar os colegas e outros profissionais com respeito e 

consideração. 
c) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem. 
d) Prestar assistência de enfermagem a clientela, sem 

discriminação de qualquer natureza. 
 

17. Defina “Parto Prematuro”: 
a) Entre o quinto e o sétimo mês de gestação. 
b) Entre o quarto e o quinto mês de gestação. 
c) Entre o quinto e sexto mês de gestação. 
d) Entre o sexto e o oitavo mês de gestação. 

 

18. É um cuidado prestado habitualmente ao recém-nascido no 
berçário: 
a) Limpeza das vias aéreas. 
b) Higiene corporal. 
c) Identificação. 
d) Laqueadura do coto umbilical. 
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19. A multiplicação de patógenos no corpo é denominada de: 
a) Imunidade. 
b) Intoxicação. 
c) Infecção. 
d) Incidência. 

 

20. Como deve ser feito a assepsia da vulva na puérpera? 
a) Diariamente. 
b) Duas vezes ao dia. 
c) Uma vez por semana. 
d) Arbitrariamente. 

 

21. Em caso de intoxicação medicamentosa devemos primeiramente: 
a) Medir a temperatura. 
b) Efetuar a lavagem gástrica. 
c) Aferir o pulso. 
d) Aferir a Pressão Arterial. 

 

22. O intervalo mínimo entre as doses da vacina antitetânica é de: 
a) 15 dias. 
b) 30 dias. 
c) 60 dias. 
d) 90 dias. 

 

23. Posição correta para paciente com pneumotórax: 
a) Kraske. 
b) Genupeitoral. 
c) Sims. 
d) Fowler. 

 

24. O auxiliar de enfermagem tem o dever de: 
a) Suspender o tratamento a fim de abreviar o sofrimento do 

cliente. 
b) Proteger o cliente contra danos de imperícia por parte do 

enfermeiro. 
c) Auxiliar na prática de aborto a pedido da gestante. 
d) Recusar-se a prestar socorro se a vítima estiver em asfixia. 

 

25. Qual é o sal a ser utilizado no preparo de solução para higiene oral 
de pacientes acamados? 
a) Cloreto de amônia. 
b) Sulfato de cobre. 
c) Bicarbonato de sódio. 
d) Sulfato de cobre. 

 

26. São objetivos do curativo, exceto: 
a) Conforto psicológico do paciente. 
b) Propagar a contaminação. 
c) Proteger contra infecção. 
d) Proteger contra trauma mecânico. 

 

27. Qual a finalidade da esterilização? 
a) Impedir o desenvolvimento de vírus. 
b) Impedir o crescimento de bactérias. 
c) Destruir os micro-organismos patogênicos. 
d) Destruir qualquer espécie de vírus. 

 

28. Devemos utilizar da nutrição parental total para pacientes que 
apresentam quadro de: 
a) Fístula enterocutânea. 
b) Colite ulcerativa. 
c) Úlcera duodenal. 
d) Pancreatite aguda. 

 

29. Pelo processo de palpação são artérias de eleição para aferir o 
pulso: 
a) Frontal e pediosa. 
b) Radial e braquial. 
c) Temporal e cervical. 
d) Cervical e abdominal. 

 

30. Preveni a infecção hospitalar e a infecção cruzada, é deve ser feita 
por todos os membros da enfermagem individualmente: 
a) Recolhimento do lixo. 
b) Lavagem das mãos. 
c) Dedetização de parasitas. 
d) Utilização de protetores. 

 

31. A oração abaixo em destaque se classifica como: 
É conveniente que você permaneça nesta turma. 

a) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
b) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
c) Oração subordinada adverbial. 
d) Oração subordinada substantiva apositiva. 

 

32. Assinale a alternativa incorreta quanto à ortografia: 
a) Aquele cruzamento de veículos é muito perigoso. 
b) Amanhã, minha prima será hospitalizada. 
c) Eu deduzi que ele está arruinado. 
d) Na feira, ganhei três vazinhos com temperos variados. 

 

33. Assinale a alternativa correta acerca da concordância dos termos: 
a) De acordo com a diretora, Rui ou Pedro será expulso do 

colégio. 
b) A manada correm sem parar pelo pasto. 
c) Ele me disse que fazem quatro dias que ela não come nada. 
d) Era três horas da tarde quando ela chegou. 

 

34. Informei-lhes o preço dos produtos.  O termo em destaque se 
classifica como: 
a) Adjunto adnominal. 
b) Complemento nominal. 
c) Objeto direto. 
d) Objeto indireto. 

 

35. Complete a lacuna abaixo de acordo com a norma culta: 
Na ______ de quarta-feira do cinema, paga-se meio ingresso. 

a) Seção. 
b) Sessão. 
c) Sesão. 
d) Cessão. 

 

36. Indique a alternativa incorreta: 
a) Aquela é a mulher por que me apaixonei. 
b) Ele não apareceu por quê? 
c) Porque não vamos almoçar juntos? 
d) Ele não faz mais parte da minha equipe, porque errou feio 

nos pagamentos. 
 

37. Complete as lacunas abaixo, respectivamente: 
Aquele casamento aconteceu ___ dez anos. 

Daqui ___ uns anos agente volta a conversar sobre isso. 

a) Há – há. 
b) Há – a. 
c) A – há. 
d) A – a. 
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38. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A jabuticabeira cuja copa me referi está magnífica. 
b) A jabuticabeira cuja a copa me referi está magnífica. 
c) A jabuticabeira a qual me referi está magnífica. 
d) A jabuticabeira que me referi está magnífica. 

 

39. Faltou-me calma naquela briga de trânsito.  
O sujeito na oração acima é: 

a) Indeterminado. 
b) “calma”. 
c) “naquela briga”. 
d) Inexistente. 

 

40. Embora estivesse chateado, fui conversar com ela. A oração em 
destaque trata-se de oração subordinada adverbial: 
a) Causal. 
b) Conformativa. 
c) Concessiva. 
d) Final. 

 

41. Acerca da regência, aponte a alternativa incorreta: 
a) Prefiro usar ônibus a trem. 
b) Gosto muito de aspirar ao aroma das flores do campo. 
c) Aquelas famílias assistiam à enxurrada perplexas. 
d) O diretor o chamou aqui. 

 

42. A União Europeia conta com 27 países-membros. Desta forma, 
esse crescimento trouxe como uma de suas consequências:  
a) A criação de espaços para controlar a circulação de pessoas 

vindas de países mais pobres do bloco. 
b) A queda do desemprego devido à circulação de pessoas entre 

mais nações.   
c) O aumento da mortalidade infantil e da qualidade de vida da 

população do bloco.    
d) A expansão do mercado consumidor e da oferta de mão de 

obra.    
 

43. Considerando-se a atual situação da China, avalie as seguintes 
afirmativas: 

I. Ocorrência de grande mercado consumidor e potencial 
aumento do consumo per capita. 

II. Predomínio da população urbana e diminuição dos custos 
da mão de obra. 

III. Expansão industrial em zonas econômicas especiais e 
presença de investimentos estrangeiros. 

IV. Monopólio estatal sobre a agricultura e aumento da 
mecanização no campo. 

V. Crescimento acelerado de sua economia e pressão por 
abertura política. 

Marque a alternativa que contém características que melhor 

representam a situação chinesa na atualidade.  

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

 

 

 

 

 

 

 

44. Um atleta corre sempre 200 metros a mais do que no dia anterior. 
Sabendo que no final de 12 dias ele correu um total de 25.200 m, 
o número de metros percorridos no 5º dia foi: 
a) 2.800 m. 
b) 800 m. 
c) 1.800 m. 
d) 2.000 m. 

 

45. Uma empresa com 10 sócios quer formar comissões de diretorias 
com 4 membros em cada uma. De quantas maneiras diferentes 
pode ser obtidas essas comissões? 
a) 5.040. 
b) 210. 
c) 160. 
d) 40. 

 

46. Qual é o número cuja soma dele com seu inverso é     ? 

a) -3 ou 3. 

b) +2 ou      

c) -2 ou 2. 

d) 3 ou      

 

47. Dividir 1.920 em partes diretamente proporcionais aos números 
0,3 e 1,2. Qual é a diferença entre esses dois números? 
a) 1.284. 
b) 1.152. 
c) 1.313. 
d) 1.075. 

 

48. Uma praça retangular de 12 m por 19 m é toda gramada com 
exceção de um chafariz circular que tem 10 m de diâmetro. A área 
gramada dessa praça é aproximadamente: 
a) 100 m². 
b) 250 m². 
c) 200 m². 
d) 150 m². 

 

49. Em um triângulo retângulo os catetos medem 6 cm e 4 cm. Qual é 
a altura relativa à hipotenusa? 
a) 7,5 m. 
b) 2,4 m. 
c) 3,33 m. 
d) 4,8 m. 

 

50. Um menino recebeu uma herança, a qual foi colocada em um 
banco recebendo juros simples a 4% ao ano. Completando 21 
anos, ele recebeu sua herança acrescida de juros, no total de 

R$112.700,00. Os juros representam      do capital. Que idade 

tinha esse menino quando recebeu a herança?  
a) 17 anos e 3 meses. 
b) 15 anos e 8 meses. 
c) 16 anos e 2 meses. 
d) 14 anos e 6 meses. 




