AUXILIAR DE ENFERMAGEM
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:
PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

MATEMÁTICA

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

1 a 10

2,00 cada

11 a 20

2,00 cada

21 a 40

3,00 cada

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
2.

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal.

3.

Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de
tinta cor preta ou azul.

4.

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço
compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a
marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

5.

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃORESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.

6.

Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D),
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA, a marcação em mais de
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

7.

As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃORESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1(uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. O CADERNO DE QUESTÕES não poderá ser levado.
9.

Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
ENTREGA DE CARTÃO-RESPOSTA.
11. O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS, incluído o tempo
para a marcação de seu CARTÃO-RESPOSTA.

12. O CADERNO DE QUESTÕES e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização
Nós da Seletrix agradecemos a confiança e a compreensão de todos.
“Para tudo que desejamos muito, sempre estaremos dependendo do tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem”

Nome do Candidato: _______________________________________ ___

Inscrição: __________
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das mesmas, no endereço eletrônico da SELETRIX (www.seletrix.com.br)

PORTUGUÊS
1. Leia o texto abaixo:
“Adoramos acabar com os sonhos dos outros.
Porque nós vamos lá e fazemos virar realidade.”
Anúncio: Fundação Banco do Brasil
Reescreva a frase substituindo as formas de presente do indicativo por formas de pretérito imperfeito do indicativo.
Faça as alterações necessárias.
a)
b)
c)
d)

Adorais acabar com os sonhos dos outros. Porque vós ides lá e (os) fazeis virar realidade.
Adoraríeis acabar com os sonhos dos outros. Porque vós iríeis lá e (os) faríeis (ou fá-los-íeis) virar realidade.
Adorávamos acabar com os sonhos dos outros. Porque nós íamos lá e (os) fazíamos virar realidade.
Adoramos acabar com os sonhos dos outros. Porque nós vamos lá e fazemos virar realidade.

2. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser uniformes, EXCETO a opção:
a)
b)
c)
d)

a criança
o carrasco
o indivíduo
o aluno

3. Quanto ao acento tônico, assinale o item em que todas as palavras se classificam pela mesma regra de: barril,
tabu e lavar.
a)
b)
c)
d)

tranquilo, bata, jaca
porão, baniu, papai
flor, boneca, pânico
cadeira, bíceps, mesa

4. Dadas as palavras:
I.
II.
III.

passatempo
a fim de
amor perfeito

Constatamos que o hífen é obrigatório:
a)
b)
c)
d)

Apenas da palavra de nº I
Apenas na palavra de nº II
Apenas na palavra de nº III
Em todas as palavras.

5. Assinale a única opção incorreta quanto à colocação dos pronomes átonos.
a)
b)
c)
d)

Soube inspirar-lhes confiança.
A ele cabe decidir.
Só a leitura dos grandes livros nos pode trazer a compensação das misérias de certos homens de letras.
Queres ouvir-me um instante, sensatamente?

6. Identifique a alternativa incorreta quanto à concordância verbal e nominal.
a)
b)
c)
d)

Já não se fazem homens como antigamente.
Estavam todas de saias e só faltavam as sandálias.
Faz dias muito bonitos em maio.
Vão fazer cinco anos que ele chegou.

7. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal.
Ele acredita em você.
João saiu cedo, às pressas.
Ela sempre obedece o marido.
Prefiro cinema a teatro.
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a)
b)
c)
d)
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8. Marque a alternativa em que a pontuação está correta.
a)
b)
c)
d)

Jovem, para entender a vida, comece por estudar o homem.
O menino chorando, de emoção recebeu o presente, das mãos da tia.
O bebê rindo de emoção, recebeu, o brinquedo de sua avó.
A guerra flagelo terrível, tem sido uma constante, em todos os tempos da humanidade.

9. Leia o texto abaixo:
O pior de ficar boiando é que quanto mais você
afunda menos as pessoas te dão a mão.
Anúncio: Revista Isto é – Dinheiro.
Reescreva a frase da chamada do anúncio de acordo com a norma culta, substituindo você por tu, no presente do
indicativo. Faça apenas as alterações necessárias.
a)
b)
c)
d)

O pior de ficar boiando é que, quanto mais você afundas, menos as pessoas te dão a mão.
O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundaste, menos as pessoas lhe dão a mão.
O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundas, menos as pessoas te dão a mão.
O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundaras, menos as pessoas te dão a mão.

10. Observe:
I.
II.

Uma preta velha vendia laranjas.
Uma velha preta vendia laranjas.

Em relação à palavra preta grifada nas duas frases:
a)
b)
c)
d)

Na primeira frase, preta é adjetivo; na segunda, substantivo.
Na primeira frase, preta é substantivo; na segunda, substantivo.
Na primeira frase, preta é adjetivo; na segunda, adjetivo.
Na primeira frase, preta é substantivo; na segunda, adjetivo.

MATEMÁTICA
2

11. Resolva em R a equação: x – 6x + 5 =0
a)
b)
c)
d)

S= {3,-5}
S= {2,6}
S= {1,5}
S= {11,0}

12. Um investidor aplicou a quantia de R$ 120.000,00 à taxa de juros compostos de 20% a.m. Que montante este
capital irá gerar após 6 meses?
a)
b)
c)
d)

R$ 336.300,03
R$ 144.451,05
R$ 246.410,10
R$ 358.318,08

13. Resolva a equação: 3x – 5 = 2x + 6
a)
b)
c)
d)

S= {11}
S= {1}
S= {13}
S= {-11}

14. Um vaso de flores tem preço de venda de R$ 100,00. O vendedor teve um ganho de 25% sobre o preço de custo
deste vaso. O valor do preço de custo é:
R$ 25,00
R$ 70,50
R$ 80,00
R$ 125,00
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b)
c)
d)
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15. Num tempo de 1 ano e meio com 30% a.a capitalizados trimestralmente, calcule o juros de investimento no valor
de R$ 2.500,00.
a)
b)
c)
d)

R$ 1358,25
R$ 1263,10
R$ 2257,50
R$ 1534,35

16. Calcule A – B, sabendo que A= {3, 4, 6, 8, 9} e B = {2, 4, 5, 6, 7, 10}.
a)
b)
c)
d)

{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
{3, 4, 6, 8, 9}
{4,6}
{3, 8, 9}

17. O salário de Maria é de R$ 4.000,00 e Martha tem um salário de R$ 1.000,00. Qual a razão de um salário para
outro?
a)
b)
c)
d)

2
4
5
7

18. A quantia de R$ 1462,50 representa qual porcentagem de R$ 3250,00?
a)
b)
c)
d)

23%
37%
45%
54%

19. Uma moto trafegando com uma velocidade média de 80 km/h, faz determinado percurso em duas horas. Quanto
tempo levaria outra moto para cumprir o mesmo percurso se ele mantivesse uma velocidade média de 90 km/h?
a)
b)
c)
d)

2h 15 min
2h 25 min
1h30min
1h 45 min

20. Duas cozinheiras trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, assam e decoram 10 bolos. Se três cozinheiras
trabalharem por 5 dias, quantas horas ela precisarão trabalhar por dia para assarem e decorarem 25 bolos?
a)
b)
c)
d)

4 horas
8 horas
6 horas
10 horas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Faça a correlação e assinale a alternativa correta:
I – Antipiréticos
II – Antinflamatórios
III – Antibióticos
IV – Antiespasmódicos
( ) São fármacos que reduzem o tônus e a motilidade dos aparelhos gastrintestinal e geniturinário.
( ) São fármacos que combatem as inflamações. Podem ser esteróides e não-esteróides.
( ) São fármacos que baixam a temperatura corporal.
( ) São substâncias químicas produzidas por microrganismos vivos, com a propriedade de inibir o crescimento de
microrganismos patogênicos ou destruí-los.
IV, II, I, III
II, I, IV, III
III, IV, II, I
IV, III, II, I
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22. No ambiente hospitalar, pacientes e profissionais de saúde podem adquirir infecções. Das precauções, para
profissionais de saúde, abaixo, assinale a incorreta;
a) Estar vacinado contra a hepatite B.
b) Usar equipamentos de proteção individual caso haja possibilidade de contato com sangue ou líquidos corporais
do paciente.
c) Lavar as mãos frequentemente.
d) Estar vacinado contra a hepatite C.
23. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é proibido ao Auxiliar de Enfermagem:
a) Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa, salvo em situações de
risco de morte.
b) Negar Assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
c) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência, exceto se para o bem da pessoa.
d) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se dos prejuízos.
24. Complete: Segundo o Ministério da Saúde, Hipertensão Arterial em adulto é definida como pressão arterial
sistólica maior ou igual a _________ mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a ________ mmHg,
em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.
a)
b)
c)
d)

150mmHg x 100mmHg
160mmHg x 110mmHg
140mmHg x 90mmHg
120mmHg x 80mmHg

25. Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:
( ) O Princípio da Equidade dispõe sobre a igualdade no direito à assistência à saúde, definida com base nas
situações de risco, condições de vida e estado de saúde da população.
( ) O Princípio da integralidade orienta as práticas de saúde pela visão integral do homem, de tal forma que o
estado dos indivíduos e da coletividade sejam considerados como resultantes das condições de vida expressas em
aspectos como educação, lazer, renda, etc.
( ) O Princípio da universalidade é o processo de transferência de responsabilidade e recursos da União para os
estados e destes, principalmente, para os municípios, onde deve constituir-se a maior parte da estrutura assistencial
em saúde.
( ) A descentralização garante o acesso de todo cidadão aos bens e serviços produzidos na rede de atenção à
saúde, independente de vínculo empregatício ou de contribuição previdenciária, sem preconceitos ou privilégios.
a)
b)
c)
d)

V,F,V,F
F,V,F,V
V,V,F,F
F,F,V,V

26. Coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmações a seguir:
( ) São fontes de proteínas de origem vegetal: soja, feijão, lentilha, grão de bico e ervilha.
( ) As proteínas tem como função formar enzimas, hormônios e anticorpos.
( ) Os carboidratos tem como função proporcionar reserva energética pela formação de glicogênio no fígado e
músculos.
( ) Os lipídios tem como função transportar as vitaminas A, B, C, e D.
a)
b)
c)
d)

V, F, V, F
F, V, F, V
F, F, F, V
V, V, V, F

a)
b)
c)
d)

Grau de mobilidade alterado, incontinência urinária e/ou fecal, estado nutricional alterado.
Presença de doença vascular, dificuldades de marcha, visão reduzida.
Alterações da sensibilidade cutânea, doença coronariana, riscos ambientais.
Alterações do estado de consciência, grau de mobilidade alterado, insuficiência cardíaca congestiva.
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27. São fatores de risco para úlcera por pressão:

28. De acordo com o calendário básico de vacinação, ao completar dois meses a criança deve receber:
a)
b)
c)
d)

A 2ª dose da tetravalente, a 1ª dose da vacina oral da poliomielite, a 2ª dose da vacina oral do rotavírus humano,
a 1ª dose da vacina pneumocóccica.
A 1ª dose da tetravalente, a 1ª dose da vacina oral da polimielite, a 1ª dose da vacina oral do rotavírus humano,
1ª dose da vacina pneumocóccica 10.
A 1ª dose da tetravalente, a 1ª dose da vacina oral da polimielite, a 1ª dose da hepatite B , 1ª dose da vacina
pneumocóccica 10.
A BCG ID, a 1ª dose da tetravalente, a 1ª dose da vacina oral da polimielite, a 1ª dose da vacina oral do rotavírus
humano e a 1ª dose da vacina pneumocóccica 10.

29. Cansaço, dores nas pernas e no corpo, dificuldade de cicatrização, corrimento vaginal freqüente, alteração
visual, coceira no corpo, são sinais e sintomas de:
a)
b)
c)
d)

Insuficiência renal aguda.
Hipertensão arterial.
Diabetes Mellitus.
Acidente vascular cerebral.

30. Assinale a alternativa correta sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST):
a) Usar preservativos em todas as relações sexuais (oral, anal e vaginal) é um método insuficiente e pouco eficaz
para a redução do risco de transmissão das DST.
b) Todas as DST apresentam sintomas evidentes, tanto no homem quanto na mulher, portanto são indispensáveis
os exames radiológicos.
c) As DST somente são transmissíveis pelo contato sexual e não ocorre pela transfusão de sangue contaminado ou
pelo compartilhamento de seringas e agulhas, ou no uso de drogas injetáveis.
d) As DST são transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha com uma pessoa que
esteja infectada, e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas.
31. O órgão que regula o balanço hídrico é o:
a)
b)
c)
d)

Rim.
Coração.
Pulmão.
Fígado.

32. O controle rigoroso do gotejamento de um soro que contém potássio é importante para evitar:
a)
b)
c)
d)

Edema agudo de pulmão.
Parada cardíaca.
Acidente vascular cerebral.
Trombose venosa profunda.

33. Dos sinais a seguir, quais caracterizam o trabalho de parto:
a)
b)
c)
d)

Dores abdominais, perda do tampão mucoso, sudorese e náuseas.
Perda do tampão mucoso, contrações uterinas e dilatação do colo uterino.
Dor, sudorese, náuseas, irritabilidade, perda de sangue vaginal e dilatação.
Dor epigástrica, dilatação do colo uterino, perda de sangue vaginal e presença de colostro.

34. Sobre os recém-nascidos, assinale a alternativa INCORRETA:
a)
b)
c)
d)

Recém-nascido pós-termo é toda criança nascida após 42 semanas de gestação.
Os recém nascidos podem ser classificados de acordo com o peso e a idade gestacional.
Mobimortalidade neonatal é a taxa de adoecimento e de morte de recém nascidos de 0 a 45 dias de nascido.
A avaliação do recém nascido deve começar no momento do nascimento, utilizando a Escala de Apgar.

a) Pulso rápido, boca seca, olhos fundos, intranquilidade.
b) Pulso débil ou ausente, boca e língua muito secas, hipotonia, olhos muito fundos, o sinal da prega
desaparecendo muito lentamente.
c) Pulso rápido, sudorese, apatia, hipertermia, boca seca e muita sede.
d) Olhos fundos, boca e língua secas, agitação, irritabilidade e pele seca.
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35. A desidratação, por ser um quadro grave e rápido, pode levar a criança à morte em poucas horas. Assinale a
alternativa que apresenta os sinais que caracterizam a desidratação grave:

36. Em relação aos cuidados de enfermagem no posicionamento do paciente no período operatório, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Não comprimir ou estender muito terminações nervosas, evitando-se assim as paralisias, que podem ser
irreversíveis.
b) Permitir o contato de partes moles do corpo do paciente com superfícies metálicas da mesa cirúrgica.
c) Proteger proeminências ósseas, principalmente em pacientes obesos, idosos e desnutridos.
d) Manipular lentamente, mas com movimentos firmes e seguros, o paciente anestesiado, pois a mudança
repentina da posição pode provocar hipotensão.
37. Assinale a alternativa que apresenta os instrumentais utilizados para promover hemostasia:
a)
b)
c)
d)

Pinça de Kelly, Halstead, Bulldogs.
Tesouras de Mayo, Metzembaum, Stille.
Pinça de Allis, Adson, Durval, Nelson.
Espátula de Reverdin, tentacânula, Afastador de Finochietto.

38. Os artigos são classificados segundo seu potencial de transmissão de infecção. O termômetro axilar, manguito,
sensor de oxímetro de pulso e a comadre, são artigos:
a)
b)
c)
d)

Críticos.
Semicríticos.
Não críticos.
Contaminados.

39. Artigos termossensíveis devem ser esterilizados em:
a)
b)
c)
d)

Estufas.
Óxido de etileno.
Autoclave a vapor.
Termodesinfectadoras.

40. Dengue, leptospirose, malária, Chagas e Esquistossomose Mansônica são doenças transmitidas por.
Contato direto.
Água contaminada.
Vetores.
Alimentos contaminados.
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