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Prova C  
 
Cargo: Auxiliar de Enfermagem 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o quadrinho abaixo para responder às questões 01 e 02: 

 
http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br  

 
01. No primeiro quadrinho, na frase “Se você estiver com frio, 
pode usar um de meus agasalhos”, a palavra “se” assume qual 
significado e como se classifica? 
a) Causa – preposição 
b) Consequência – artigo 
c) Condição – conjunção 
d) Comparação – interjeição 

 
02. Nas alternativas abaixo indique a que traz o mesmo sentido 
da conjunção mas, como no exemplo do 3° quadrinho: “mas, 
não pra fazer uma fogueira”. 
a) Ele se esforçou para dirigir a empresa, porém não conseguiu. 
b) Venha imediatamente, pois sua presença é indispensável. 
c) Ou você estuda piano, ou você estuda violino. 
d) Nossos animais de estimação também comem arroz e feijão. 

 
03. Assinale a alternativa correta quanto às formas verbais 
pedidas: 

 
Haver (presente subjuntivo, 1ª pessoa do singular) 
Ler (presente indicativo, 3ª pessoa do plural) 
Cear (presente subjuntivo, 2ª pessoa do plural) 

 
a) Haje – lem – ceieis. 
b) Haja – leêm – ceais. 
c) Haja – leem – ceies. 
d) Haje – leiam – ceies. 

 
04. Nas frases a seguir assinale a alternativa correta quanto à 
significação das palavras: 
a) Pelo último senso somos mais de 100 milhões na cidade. 
b) Heloísa sempre agia com muita descrição. 
c) O empregado guardou os alimentos na dispensa. 
d) O juiz do pequeno vilarejo absolveu o réu. 

  
05. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância 
a) Continuam faltando recursos para a educação no Brasil. 
b) Existem caixas de papelão no mercado que poderão resolver 

o seu problema. 
c) Deve haver outras soluções para os nossos 

desentendimentos. 
d) Sabe quanto tempo não a vejo? Fazem mais de dois anos. 

 
Texto para responder as questões de 06 a 09: 

Enquanto a vida do real transcorre de forma regular, 
repetitiva, cotidiana, a mente do homem, ao contrário, trabalha 
ansiosa por inovações, melhorias, mudanças de vida. [...] O 
homem comum [...] tem esperanças, vontades, desejos, que não 
existem só para ele, mas para todos os demais. É o imaginário. 
Ele é social, coletivo, e a forma como se organiza é por meio de 
símbolos. 

A folhinha na parede, os retratos pendurados, as cenas 
religiosas ou as gravuras de santos que as pessoas têm em 
casa mostram imagens. [...] A folhinha, que mostra a cada mês 
uma nova paisagem, traz sempre uma imagem de campo, de 

montanhas, de riachos límpidos: é o imaginário das pessoas, 
que precisa ser diariamente renovado, realimentado.  

O elemento vivo das pessoas, seu “motor”, aquilo que 
as faz ter vontade de viver, não está no real, no cotidiano nem 
no mundo do trabalho e sim no imaginário. E a televisão é a 
forma eletrônica mais desenvolvida de dinamizar esse 
imaginário. Ela é também a maior produtora de imagens. 
(Ciro Marcondes Filho. Televisão – A vida pelo vídeo) 
06. Segundo o autor do texto: 
a) A nossa mente transcorre de maneira desacelerada enquanto 

nossa vida real segue desenfreadamente. 
b) A nossa vida real é impulsionada pela nossa imaginação, por 

isso a televisão ajuda-nos nesse processo de inspiração. 
c) A nossa vida real é de fato bastante chata e por isso nos 

apegamos às folhinhas na parede para nos distrairmos. 
d) O homem comum tem folhinhas penduradas pelas paredes 

de sua casa para dinamizar a correria diária. 
 
07. A palavra “imaginário”, que aparece no primeiro parágrafo, 
foi acentuada pelo mesmo motivo que: 
a) Imprudência  
b) Metalúrgicos 
c) Armazéns 
d) Imensurável 

 
08. O vocábulo “motor” em: “O elemento vivo das pessoas, seu 
“motor” – no 3° parágrafo, foi empregado no sentido conotativo. 
Assinale a alternativa em que também aparece um vocábulo 
empregado no sentido conotativo. 
a) Chove torrencialmente na cidade de São Paulo. 
b) O tempo aprisiona os homens no mundo capitalista. 
c) O motor do caminhão quebrou antes da chegarmos à cidade. 
d) A gatinha precisou de atendimento veterinário para poder dar 

à luz aos filhotes. 
 
09. Em: “A folhinha, que mostra a cada mês uma nova 
paisagem, traz sempre uma imagem de campo, de montanhas, 
de riachos límpidos”... A oração em destaque é classificada 
como: 
a) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
b) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
c) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

 
10. Observe as seguintes frases: 
I– Resolvi me aproximar do portão _____ ficava mais ao fundo 
do terreno. 
II– A cidade ______ nasci cresceu muito nos últimos anos. 
III– O júri dará o prêmio _______ merecer. 
IV– O livro _______ me referi é outro. 
A alternativa que preenche corretamente os espaços é: 
a) Que – aonde – a qual – cujo 
b) Que – onde – a quem – ao qual  
c) Onde – que – ao qual – que  
d) Aonde – a qual – que – a que  

 
11. Indique a alternativa correta quanto à crase:  
a) Chegaram à tarde e saíram a noite. 
b) Caminhava as pressas pela rua. 
c) “Mãos à obra!”, disse o prefeito as candidatas. 
d) Ando à procura de uma solução para o caso. 

 
12. Em relação à pontuação e aos acentos, analise a alternativa 
correta. 
a) “As janelas das casas, por exemplo, só têm a armação. Os 

vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o 
primeiro jato. Sempre que levantava voo o jato quebrava 
todas as vidraças do bairro. Os espelhos, para não 
estilhaçarem, já são comprados aos cacos”. 

b) “As janelas das casas, por exemplo só tem a armação. Os 
vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o 
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primeiro jato. Sempre que levantava voo o jato quebrava 
todas as vidraças do bairro. Os espelhos para não 
estilhaçarem  já são comprados aos cacos”. 

c) “As janelas das casas por exemplo, só têm a armação. Os 
vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o 
primeiro jato. Sempre que levantava vôo o jato quebrava 
todas as vidraças do bairro. Os espelhos, para não 
estilhaçarem  já são comprados aos cacos”. 

d) “As janelas das casas, por exemplo, só tem a armação. Os 
vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o 
primeiro jato. Sempre que levantava voo o jato quebrava 
todas as vidraças do bairro. Os espelhos para não 
estilhaçarem, já são comprados aos cacos”. 

 
13. Em: "Escrever é alguma coisa extremamente forte, no 
entanto que pode me trair e me abandonar." As palavras 
grifadas podem ser classificadas respectivamente como: 
a) Verbo no particípio – conjunção aditiva 
b) Verbo no gerúndio – conjunção alternativa 
c) Verbo no infinitivo – conjunção aditiva 
d) Verbo no infinitivo – conjunção adversativa 

 
14. Em: "Imaginou-o, assim caído..." a palavra destacada, 
morfologica e sintaticamente é: 
a) Artigo e adjunto adnominal 
b) Artigo e objeto indireto 
c) Pronome oblíquo e objeto direto 
d) Pronome oblíquo e objeto indireto 

 
15. Identifique a alternativa em que a palavra “se” é índice de 
indeterminação do sujeito. 
a) Trabalha-se com bastante empenho naquela empresa.  
b) Resolver-se-ão as propostas de matemática. 
c) Não se reprovarão estas alunas. 
d) Plastificam-se documentos naquela loja. 

 
16. Identifique as alternativas em que a oração não possui 
sujeito. 
a) Havia me equivocado na resolução do exercício. 
b) Há muitos problemas a resolver neste país. 
c) Haviam ocorido sérios acidentes naquela estrada durante o 

feriado. 
d) Hei de vencer na vida um dia. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a 
alternativa incorreta de acordo com as Disposições 
Preliminares. 
a) Esta Lei dispõe sobre a proteção as instituições de 

acolhimento aos menores dependentes químicos e proteção 
total  à criança e ao adolescente. 

b) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 
doze e dezoito anos de idade. 

c) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 
e de dignidade. 

d) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 
 

18. Ainda de acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, 
dos Direitos Fundamentais, é Direito à Vida e à Saúde, exceto: 
a) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas 
que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência 

b) É assegurado à gestante, através do Sistema Único de 
Saúde, o atendimento pré e perinatal 

c) O poder público, as instituições e os empregadores 
propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, 
inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa 
de liberdade 

d) É assegurado atendimento de urgência e emergência  a toda  
criança e adolescente, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde, garantido o atendimento preferencial em hospitais 
públicos 

 
19. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 
sociais garantidos na Constituição e nas leis. O direito à 
liberdade compreende os seguintes aspectos; exceto: 
a) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais 
b) Brincar, praticar esportes e divertir-se 
c) Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação 
d) Buscar refugo , auxílio e proteção nas Casas de Acolhimento 
 
20. O climatério é definido pela Organização Mundial da Saúde 
como uma fase biológica  da vida e não um processo patológico, 
que compreende a transição entre o período  reprodutivo e o 
não reprodutivo da vida da mulher. A menopausa é um marco 
dessa fase,  correspondendo ao último ciclo menstrual, somente 
reconhecida depois de passados 12  meses da sua ocorrência e 
acontece geralmente em torno dos: 
a) 40 aos 50 anos 
b) 40 aos 45 anos 
c) 48 aos 50 anos 
d) 48 aos 55 anos 
 
21. No  período do Climatério, de acordo com a integridade de 
sua saúde, além de fatores culturais,  
sociais, psicológicos e emocionais, as mulheres poderão 
apresentar maior ou menor sintomatologia. A intensidade dos 
sintomas e ou dos sinais clínicos é influenciada pelos seguintes 
fatores, exceto: 
a) Ambiente sociocultural em que vive 
b) Situação pessoal (estado psicológico), conjugal, familiar e 
profissional 
c) Diminuição de estrogênio endógeno 
d) Aumento do interesse  sexual e quadro emocional sempre de 
alegria 
 
22.  O principal objetivo da assistência pré-natal é acolher a 
mulher desde o  início de sua gravidez, porém a equipe deverá 
estar preparada para o trabalho educativo. A maioria  das 
questões que emerge em grupos de pré-natal, em geral, 
relaciona-se aos seguintes temas, exceto: 
a) Desenvolvimento da gestação e modificações corporais e 
emocionais 
b) Aleitamento materno 
c) Preparo psicológico para as mulheres que tem contra-
indicação para o aleitamento materno (portadoras de HIV e 
cardiopatia grave) 
d) Orientação  do planejamento familiar  em relação a 
quantidade de filhos que cada família pode ter de acordo com a 
renda familiar  
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23. Conforme Calendário de Vacinação,  aos adultos que nunca 
foram vacinados contra o tétano, ou que se desconhece o seu 
estado vacinal anterior, deve seguir a seguinte conduta: 
a) Devem administrar-se 3 doses de Td, sendo a segunda 4 a 6 
semanas após a primeira e a terceira 6 a 12 meses após a 
segunda 
b) Devem administrar-se apenas  2 doses de Td, sendo a 
segunda 4 a 6 semanas após a primeira e o reforço após dez 
anos  
c) Deve apenas administrar 01 dose e um reforço a cada 10 
anos 
d) Devem administrar-se 3 doses de Td, sendo uma dose a 
cada trinta dias e um reforço a cada dez anos 
 
24. No caso da mulher estando grávida, é avaliada a posologia 
da administração da vacina pelo enfermeiro assistente, de 
acordo com o nº de doses que a mulher recebeu anteriormente, 
deve: 
a) Se não sabe, ou tem apenas uma ou 2 doses, deve fazer 
apenas um reforço 
b) Se já tomou 3 doses, não precisa fazer mais nenhuma dose 
c) Se tem 4 ou mais doses, se a última dose tiver sido efetuada 
há 10 anos ou mais, deve fazer um reforço. Se a última dose foi 
administrada há menos de 10 anos, não é necessário fazer mais 
reforços até perfazer os 10 anos da dose anterior 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 
 
25. A Puberdade caracteriza-se por um conjunto de alterações 
físicas e psicológicas que acontecem na vida dos rapazes e das 
raparigas e que marcam o início de uma nova fase no seu 
desenvolvimento – A passagem da idade infantil para a 
Adolescência. Porém nas raparigas a puberdade começa com a 
__________, e nos rapazes com a 
________________________. 
Assinale a alternativa que complete a frase a cima na seqüência 
correta. 
a) Anasarca – masturbação 
b) Menarca – relação sexual 
c) Menarca – primeira ejaculação 
d) Amenorréia – primeira ejaculação 
 
26.  A Diabetes é uma doença metabólica em que o corpo não 
produz um hormônio chamado Insulina, ou produzindo-a, não a 
consegue utilizar eficazmente. É uma doença em franca 
expansão e caracteriza-se por níveis elevados de glicose ( 
açúcar ) no sangue. São sintomas da Diabetes, exceto: 
a) Aumento da freqüência urinária 
b) Perda de Peso e visão turva 
c) Feridas que demoram a cicatrizar 
d) Diminuição da ingestão de líquidos e perda do apetite 
 
27.  Foi  prescrito para a Srª A. M. de S.  3.500 UI de heparina 
subcutânea, porém no  setor temos  apenas frascos de 5.000 
UI/ ml. Qual a quantidade  correta a ser aspirada em unidades 
na seringa de 1 ml ? 
a) 55 UI 
b) 70 UI 
c) 75 UI 
d) 50 UI 
 
28. Se eu diluir  a penicilina cristalina 5.000.000 U (pó liofilizado) 
em 8 ml de água destilada, qantos ml devo aspirar para adquirir 
2.800.000 U? 
a) 5,6 (dilui em 8, mas faz os cálculos com 10, pois a quantidade 
de soluto aumenta o volume da solução) 
b) 2,5 (dilui em 8, mas faz os cálculos com 10, pois a 
quantidade de soluto aumenta o volume da solução) 
c) 4,5 (dilui em 8, mas faz os cálculos com 10, pois a quantidade 
de soluto aumenta o volume da solução) 
d) 6,5(dilui em 8, mas faz os cálculos com 10, pois a quantidade 
de soluto aumenta o volume da solução) 

29. Foi prescrito pelo médico para administrar Soro 
Glicofisiológico 2 litros, 30 gotas/min. Quanto tempo gastará 
para infundir 1 litro de SGF? 
a) 11 horas, 6 minutos e 36 segundos 
b) 10 horas, 20 minutos  
c) 10 horas, 5 minutos e 40 segundos 
d) 11 horas, 30 minutos e 20 segundos 
 
30. Conforme as técnicas para administração de  injeção 
intradérmica, assinale a  alternativa incorreta.  
a) É utilizada para administração de Solução na derme para 
realização de testes de  sensibilidade e vacinas. 
b) É utilizado seringa insulínica  e agulha 13x4,5. 
c) Os locais para aplicação deve ser onde há pouca 
pigmentação, poucos  pelos, pouca vascularização e fácil 
acesso. 
d) É considerado um volume máximo de 1 ml. 
 
31. Ao preparar medicações injetáveis, as mesmas podem 
passar por diversas alterações, porém após a diluição das 
medicações nas formas de injetáveis , deve-se atentar para as 
alterações, exceto: 
a) Viscolaridade 
b) Precipitação  
c) Incompatibilidade  
d) Alterações da cor  
 
32. Foi prescrito para um determinado paciente 25 UI de 
insulina, e o frasco disponível de insulina é de 80 UI/mililitro. 
Quanto devo aspirar numa seringa de 1 ml? 
a) 12,5 UI 
b) 10 UI 
c) 10,5 UI 
d) 15,5 UI 
 
33.  O tema atual discutido pelo COREN-SP é a segurança do 
paciente, dentre elas esta a administração de medicamentos.  
Para que sejam evitados erros na administração 
medicamentosa, é necessário a confirmação dos passos certos, 
exceto: 
a) Paciente certo 
b) Medicamento certo  
c) Via certa  
d) Temperatura certa 
 
34. O leite materno é fundamental para a saúde da criança pela 
sua disponibilidade de nutrientes e substâncias imunoativas. A 
amamentação favorece a relação afetiva mãe-filho e o 
desenvolvimento da criança, do ponto de vista cognitivo e 
psicomotor. Apresenta, também, a propriedade de promover o 
espaçamento das gestações e de diminuir a incidência de 
algumas doenças na mulher. Apesar da excelência do leite 
materno, existem ocasiões em que o profissional de saúde deve 
considerar o risco/benefício da terapia medicamentosa na mãe 
que amamenta. Os mecanismos mais prováveis de excreção de 
drogas para o leite materno, são: 
a) Difusão transcelular - moléculas pequenas não ionizadas e 
hidrossolúveis (etanol, uréia) atravessam os poros da 
membrana celular por difusão. 
b) Difusão passiva - moléculas pequenas ionizadas e proteínas 
menores atravessam a membrana celular basal pelos 
canalículos de água; é o principal mecanismo para passagem 
de um fármaco para o leite materno 
c) Difusão intercelular - moléculas grandes podem aparecer no 
leite humano, por exemplo, imunoglobulinas, interferon, cuja 
passagem ocorre entre as células e não através delas 
d) Todas as alternativas estão corretas 
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35.  De acordo com as afirmativas abaixo, assinale a incorreta 
sobre o Programa de Atenção Básica.  
a) Os postos de coletas e a farmácia básica só poderão estar 
vinculados a uma unidade de saúde da família. 
b) A definição da rede da assistência à saúde integrada é papel 
fundamental do gestor local, que deve desenvolver planos de 
ação, protocolos para referência e contra-referência, 
estimulando todos os atores envolvidos a cumprirem os planos 
propostos. 
c) As Centrais de Marcação de consultas especializadas, de 
internações, de apoio diagnóstico e terapêutico são exemplos 
da garantia dessa integração. 
d) A inserção do Programa Saúde da Família, como porta de 
entrada da população ao sistema de saúde, assumindo a 
coordenação do fluxo de usuários para os demais níveis é a 
proposta para um sistema de atenção à saúde baseado na 
atenção primária. 
 
36.  As mulheres devem ser orientadas por profissionais de 
enfermagem a realizar auto exames no controle de sua saúde 
que auxiliem a identificar precocemente alterações e neoplasia 
maligna.  
Assinale a alternativa correta que corresponda a este auto 
exame. 
a) Auto teste da audição 
b) Auto teste da visão 
c) Auto-exame das mamas 
d) Auto exame das genitálias 
 
37.  De acordo com o Calendário de Vacinação do estado de 
São Paulo, a vacina Triviral protege contra as seguintes 
doenças: 
a) Sarampo, Caxumba e Rubéola 
b) Sarampo, Rubélola e Hepatite 
c) Sarampo, Catapora e Rubéola 
d) Sarampo, Caxumba e Difteria 
 
38. Durante a gestação, a mulher passa por diversas alterações, 
e dentro das  alterações miccionais, estão, exceto:  
a) Giardúria 
b) Disúria  
c) Anúria   
d) Hematúria  
 
39.    A vacina da Febre Amarela, é contra indicada para 
_________________________, nos casos de risco de contrair o 
vírus buscar orientação médica. A aplicação da vacina para 
pessoas a partir de 60 anos depende da avaliação do risco da 
doença e benefício da vacina. 
a) Crianças e adolescentes 
b) Residente e viajantes 
c) Gestantes e mulheres que estejam amamentando 
d) Carcereiros e agentes funerários 
 
40.  De acordo com o Código de Ética do Enfermeiro, no seu  
Artigo 78.º, dos princípios gerais, são valores universais a 
observar na relação profissional, exceto:  
a) A liberdade responsável, com a capacidade de escolha, tendo 

em atenção o bem comum. 
b) A verdade e a justiça. 
c) A competência e o aperfeiçoamento profissional. 
d) A unanimidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




