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Cargo: Auxiliar de Enfermagem Plantonista 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04. 
  

Os homens de amanhã 
 

É principalmente durante a adolescência que sentimos 
necessidade de marcar a diferença, quer pelo que somos, quer 
pelo modo como nos apresentamos. 
A maior parte dos jovens procura vestir-se de modo original, 
utilizando a sua roupa como forma de expressão. De maneira mais 
simples ou mais “chocante”, procuramos dar um toque pessoal ao 
que vestimos, criar um estilo próprio que nos distinga dos outros. 
Alguns estilos de vestuário estão fortemente ligados a 
determinadas correntes musicais e sociais. Em certos casos, a 
aparência de um indivíduo torna-se uma forma de inclusão e 
noutros, uma forma de exclusão em determinados grupos sociais.  
Todos os dias somos julgados pela nossa aparência, podendo 
escolher a imagem que transmitimos aos outros através do nosso 
estilo pessoal. Algumas características de determinados estilos 
(como piercings e as tatuagens, por exemplo) foram em tempos 
vista como algo bizarro. Atualmente, estão tão banalizadas que 
foram “absorvidas” pela nossa sociedade. 
Muitas meninas vivem obcecadas em igualar-se à beleza “vendida” 
pelas revistas. Sentem que não são bonitas o suficiente, magras o 
suficiente, perfeitas o suficiente. Desta forma, deixam-se enredar 
numa busca incessante por uma falsa perfeição que as leva a 
rejeitar a sua própria imagem. Em suma, a moda não é algo que 
devemos seguir à risca, querendo transformar-nos no que vemos. 
Devemos sim, vê-la como algo que podemos adaptar a nós 
próprios, sem nunca abdicarmos daquilo que realmente somos. 

(http://oshomensdeamanha.blogspot.com.br) 
 
01. De acordo com o texto: 
a) A identidade adolescente é marcada pela preocupação em se 

vestir bem. 
b) O adolescente busca manifestar sua opinião na maneira como 

se veste. 
c) A busca pela perfeição é cada vez mais notória entre os 

adolescentes que não têm opinião própria. 
d) O adolescente somente está preocupado em se vestir bem para 

pertencer a um ou outro grupo social. 
 

02. Na frase “Quer pelo que somos, quer pelo modo como nos 
apresentamos” (segunda linha) temos: 
a) Orações coordenadas adversativas. 
b) Orações coordenadas aditivas. 
c) Orações coordenadas alternativas. 
d) Orações coordenadas conclusivas. 
 
03. Na frase “Sem nunca abdicarmos daquilo que realmente 
somos” (última linha) temos: 
a) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
c) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
d) Oração subordinada adjetiva explicativa.  

 
04. São todas acentuadas pela mesma regra de “adolescência” 
em: 
a) reticência, cárie, série, otário.  
b) essência, polícia, fênix, ganância. 
c) decência, revólver, falência, eminência. 
d) máfia, júri, carência, caráter. 

 
05. Leia as frases abaixo e assinale a alternativa correta. 
I- A maioria dos professores abdicou da greve. 
II- Grande parte das alunas já entregou a lista de abaixo assinado. 
III- Teresa e Anderson foram os pioneiros a defenderem os 
empregados. 
IV- A classe dos empresários estão desfalcadas.  
Há concordância verbal em: 
a) Apenas I, II e III estão corretas.  

b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
06. Indique a alternativa em que há Voz Passiva Sintética. 
a) A menina cortou-se. 
b) Precisa-se de professor de piano. 
c) Homem e mulher amaram-se. 
d) Compra-se ouro. 

 
07. Quanto à concordância nominal assinale a única alternativa 
incorreta. 
a) Estas camisetas custam caro. 
b) A porta da sala estava meio aberta.  
c) É necessário a compreensão dos alunos nesta matéria.  
d) Os cozinheiros estão bastante ocupados. 

 
08. Assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente. 
I- Ismênia foi _____ feira. 
II- Eu conheço _____ autora deste livro. 
III- O professor fez referência _____ tragédia do Rio.  
IV- Bárbara vai _____ casa da vizinha todos os dias.  
a) à – à – à – à.  
b) à – a – à – à. 
c) a – à – à – a. 
d) à – a – à – a.  

 
Leia a anedota a seguir para responder às questões 09 a 11.  
 

A aeromoça oferece bebida a um gay que está sentado 
ao lado de uma freira dentro de um avião. 

O gay (chique, lógico) pede uísque escocês com gelo. 
– A senhora aceita o mesmo que ele, irmã? Pergunta a 

aeromoça à religiosa. 
A freira fica indignada: 
– Prefiro ser agarrada selvagemente e estuprada por um 

negão do Pelourinho, daqueles de dois metros de altura, do que 
botar uma gota desse álcool na boca! 

O gay escuta e devolve o uísque à aeromoça, dizendo: 
– Desculpe! Eu não sabia que tinha essa outra opção. 

Também quero o negão! 
 
(http://piadas.hlera.com.br/freiras/freira-e-o-gay-no-aviao.htm) 

 
09. Em “A freira fica indignada” a palavra em destaque forma: 
a) Derivação prefixal. 
b) Derivação sufixal. 
c) Derivação sufixal e prefixal. 
d) Derivação parassintética. 

   
10. São grafadas com -s pela mesma regra de escocês: 
a) fluminense, canadense, cheiroso, francês. 
b) burguês, duquesa, profetisa, camponesa.  
c) análise, atrasar, casebre, holandesa.  
d) poetisa, rio-grandense, dengoso, quiser.  

 
11. Na frase “pergunta a aeromoça à religiosa” temos 
respectivamente: 
a) Verbo, sujeito e complemento verbal. 
b) Sujeito, verbo e complemento verbal. 
c) Verbo, sujeito e complemento nominal. 
d) Sujeito, verbo e complemento nominal. 

 
12. Há oração subordinada substantiva subjetiva em: 
a) Quero que você saia daqui. 
b) Tenho necessidade de comprar futilidades. 
c) É proibido jogar lixo neste local. 
d) Gosto de sair à noite. 

 
13. Assinale a alternativa em que há somente ditongos.  
a) feixe, anzol, caixa, uruguai.  
b) saúde, faixa, presídio, sinestesia.  
c) sicília, perícia, saudade, harmonia. 
d) peixe, faisão, história, caixão. 
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14. Apresenta problema de regência verbal a que se assinala em: 
a) As explicações do político agradaram ao povo. 
b) Carla perdoou a mãe. 
c) Já era de manhã quando cheguei a casa.  
d) Janaina visou o alvo, atirou, mas não o acertou. 

 
15. A alternativa em que todas as palavras grafadas estão 
incorretas é: 
a) sínico, seifar, assesório, facinar.  
b) dicente, néscio, decer, ensurdecer.  
c) vociferar, cociente, fosinho, mencionar.  
d) açafrão, absorção, imprescindível, proscênio. 

 
16. Assinale a alternativa em que a norma culta se faz presente. 
a) Há um elo de ligação entre nós.  
b) Marcelo e Liliane se casaram há dois anos.  
c) Fazem três meses que comecei o curso. 
d) A razão porque eu estou com você é que eu te amo.        

          
Conhecimentos Específicos 
 
17. Em relação à promoção da saúde da população idosa as 
implementações de ações locais deverão ser norteadas pelas 
estratégias de implementação, contempladas na Política Nacional 
de Promoção da Saúde, tendo como prioridades as seguintes 
ações específicas, exceto: 
a) Divulgação e implementação da Política Nacional de Promoção 

da Saúde (PNPS). 
b) Alimentação saudável. 
c) Redução da morbi-mortalidade em decorrência do uso abusivo 

de álcool e outras drogas. 
d) Promoção e prevenção de mortes  por acidentes de trânsito. 
 
18. Os auxiliares de enfermagem, só podem exercer suas 
atividades em qualquer órgão da saúde, conforme exigência da 
profissão, se estiverem legalmente inscritos e habilitados no (a): 
a) No Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área 

onde ocorre o exercício. 
b) No Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição na área 

onde ocorre o exercício. 
c) Na Associação Brasileira de Enfermagem com jurisdição na 

área onde ocorre o exercício. 
d) Na Associação Federal de Enfermagem, independente da área 

onde ocorre o exercício. 
 
19. São sinais de risco ou vulnerabilidades durante a gravidez, 
exceto: 
a) Gravidez decorrente de violência sexual. 
b) Não reconhecimento da paternidade. 
c) Referências negativas ao filho, visto como causador de dor, 

cansaço. 
d) Interesse e acompanhamento rigoroso do pré-natal. 
 
20. São atribuições comuns a todos os profissionais da equipe, 
nas ações da Atenção Básica/Saúde da Família em 
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa previstas a serem 
desenvolvidas, exceto: 
a) Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em 

processo de fragilização. 
b) Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e 

religiosos das pessoas idosas, de suas famílias e da 
comunidade. 

c) Desenvolver ações educativas relativas à saúde da pessoa 
idosa, de acordo com o planejamento da equipe. 

d) Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde da 
Pessoa Idosa, com letra bem grande para que ela consiga ler. 

 
21.  O local mais utilizados pelos profissionais de enfermagem, 
para aferição da pressão arterial, é a artéria na fossa antecubital, 
que é denominada: 
a) Braquial. 
b) Poplítea. 
c) Carótida. 
d) Femoral. 

22. São atribuições específicas  dos auxiliares de enfermagem na 
atenção básica no atendimento à saúde da pessoa idosa, exceto: 
a) Realizar atenção integral às pessoas idosas. 
b) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta 

utilização dos medicamentos. 
c) Participar das atividades de assistência básica, realizando 

procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão 
na UBS e quando indicado, ou necessário, no domicílio e/ou 
nos demais espaços comunitários. 

d) Elaborar planos assistências com atividades esportivas, 
adequados com as condições físicas do idoso. 

 
23. Durante a execução do curativo de uma ferida com bordas 
limpas e secreção purulenta na região central, a técnica de 
movimentos para realização  do curativo deve ser: 
a) Do centro para as bordas da ferida em movimento único. 
b) Das bordas para o centro em movimento unidirecional. 
c) Das bordas para o centro em movimento de vai e vem. 
d) De baixo para cima com movimentos rotatórios. 
 
24. Para administração de 1500 mL de Nutrição Parenteral (NPP),  
por sonda, através da bomba de infusão, numa velocidade de 
45mL/h, a quantidade de dieta a ser   infundida após 3 horas, será 
de: 
a) 450 ml.  
b) 135 ml. 
c) 200 ml. 
d) 240ml. 
 
25. Conforme o Calendário de Vacinação, ao completar 10 anos, a 
criança deverá tomas as seguintes vacinas: 
a) Febre Amarela – reforço. 
b) SRC (tríplice viral) – reforço. 
c) BCG – reforço. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
26. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986,  que 
dispõe sobre a  regulamentação do exercício da enfermagem e dá 
outras  providências, em seu Art. 13,  ressalta que o auxiliar de 
enfermagem exerce atividades de nível médio, de  natureza 
repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de  enfermagem sob 
supervisão. De acordo com este artigo, assinale a alternativa 
correta: 
a) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 
b) Atuar em procedimentos de alta complexidade. 
c) Organizar e direcionar os serviços de enfermagem. 
d) Elaborar planos assistências a nível técnico, onde possa 

executar sem supervisão. 
 
27.  Foi desenvolvido pelo o Ministério da Saúde o programa de 
saúde do jovem e do adolescente, porém preocupado com o 
crescimento e desenvolvimento de adolescentes, a Área Técnica 
de Saúde do Adolescente e Jovem criou a (o): 
a) Jornal de informações gerais. 
b) Caderneta de Saúde do Adolescente. 
c) Caderno de saúde do jovem. 
d) Programa de controle de comportamento dos adolescentes. 
 
28.  Assinale a alternativa que corresponda a seqüência correta 
citada abaixo: 
Escherichia coli, Candida Albicans e Varicella-zoster, são 
respectivamente:  
a) Bactéria, fungo e protozoário. 
b) Vírus, fungo e bactéria. 
c) Fungo, protozoário e vírus. 
d) Bactéria, fungo e vírus. 
 
29. Ao cuidar de um paciente, quando o médico solicita em 
prescrição, controle da função respiratória de hora/hora, deve-se 
avaliar na função respiratória, exceto: 
a) Frequência e ritmo respiratóio. 
b) Oximetria de pulso (SaO2). 
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c) Simetria da asa nasal. 
d) Utilização dos músculos respiratórios acessórios (Se 

observarmos a respiração de um tetraplégico, veremos uma 
elevação do abdomem  na inspiração, conforme o diafragma 
desce. Existe ao mesmo tempo retração da parede do tórax, o 
que indica uma resposta passiva à pressão  intra-torácica 
negativa, causada pela descida do diafragma). 

 
30. São cuidados de enfermagem na oxigenoterapia com o 
umidificador, exceto: 
a) O oxigênio precisa sempre ser administrado umidificado. A 

inalação por longos períodos com baixa umidade lesa o epitélio 
ciliar da mucosa respiratória, dificultando a eliminação do muco 
e provocando uma reação inflamatória sub epitelial. 

b) Manter o umidificador sempre com água até a marca no mínimo 
2/3 de sua capacidade. 

c) A água usada no umidificador deve ser trocada a cada 72 horas. 
d) Ao verificar que o nível da água no umidificador está baixo, 

desprezar a água restante, e recolocar nova água, para evitar 
que se torne um meio de cultura. 

 
31. De acordo com a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, conforme  
o art. 8º são auxiliares de enfermagem, exceto: 
a) O titular de diploma a que refere a Lei nº 2.822, de 14 de junho 

de 1956. 
b) O pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos 

termos do Decreto-Lei nº 299, de 28 de fevereiro de 1967. 
c) O titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso 

estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de 
acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como 
certificado de Auxiliar de Enfermagem. 

d) O titular de Certificado de Enfermagem conferido por instituição 
de saúde, nos termos da lei e registrado nestas instituições de 
saúde. 

 
32. A pressão exercida na superfície corporal das pessoas 
imobilizadas não é uniforme. A sua distribuição depende das 
proeminências ósseas, do tecido adiposo, do peso corporal e da 
superfície de apoio. Portanto são prevenções para úlcera de 
pressão, exceto: 
a) Repartição do peso corporal. 
b) Imobilização  de posicionamentos. 
c) Manutenção do leito limpo, seco e sem rugas. 
d) Alimentação e hidratação adequada  da pele. 
 
33. Muitas mulheres podem apresentar após o parto, vários 
problemas do trato urinário, dentre eles  a incontinência urinária. 
Sobre esta causa, assinale a alternativa incorreta. 
a) Definida como toda perda de urina que ocasione problema 

social ou higiênico  para a mulher, é uma das afecções mais 
freqüentes nos serviços de ginecologia. 

b) A incontinência urinária de esforço na mulher  decorre de vários 
fatores, porém, associa-se com  maior constância à descida 
rotacional da uretra ou  à posição intra-abdominal do colo 
vesical. Desta  forma, aumentos da pressão abdominal não se  
transmitem à uretra, resultando em perda de urina. 

c) O estudo urodinâmico (EUD) é um dos principais  recursos 
subsidiários na avaliação da incontinência urinária; detecta 
contrações não-inibidas, que  caracterizam instabilidade do 
detrusor, e que é  passível de tratamento clínico. 

d) O exame urodinâmico, isoladamente, não  avalia a mobilidade 
do colo e a situação da junção uretrovesical, quer em repouso, 
quer aos esforços.  Para tanto, é necessário que se associem 
métodos de imagem ao EUD, através de outros exames de 
imagem mais complexos. 

 
34. Quando o oxigênio por cateter ou máscara, não são suficientes 
para o suporte básico, havendo necessidade de aumentar a 
capacidade residual funcional, sendo indicado o uso do CPAP, 
exceto na: 
a) Pneumonia. 
b) Atelectasias. 
c) Edema pulmonar. 
d) Apnéia da prematuridade. 

35. Após a administração de medicações endovenosas, é incorreto 
afirmar  sobre heparinização. 
a) Heparinização é a utilização de um agente  farmacológico anti-

coagulante, para a  manutenção de uma via de acesso venoso 
em  situações especiais. 

b) Só poderá ser utilizada a heparina em frasco  ampola 
(5.000U/ml), conforme prescrição médica, de acordo com sua 
indicação. 

c) Após diluída, a heparina deve ser guardada em  frasco de vidro 
em local de fácil acesso a todos. 

d) A heparinização deverá ser feita somente com  prescrição 
médica, após cada administração de  medicação por cateter 
venoso central. 

 
36.  De acordo com o Manual de Saúde da Mulher,  na gestação, a 
mulher tem garantida a realização de  exames laboratoriais de 
rotina, exceto: 
a) Hemograma completo (dosagem de hemoglobina,  hematócrito, 

leucócitos, creatinina), TTPA e INR. 
b) Grupo sanguíneo e fator Rh. 
c) Sorologia para sífilis (VDRL). 
d) Glicemia. 
  
37. De acordo com o Manual de Vacinação, é objetivo do  
Ministério da Saúde: 
a) Controlar as doenças imunopreviníveis. 
b) Controlar as doenças endêmicas. 
c) Garantir à população a qualidade das vacinas. 
d) Garantir a boa cobertura vacinal no grupo infantil. 
 
38. Durante o programa de controle da Diabetes e Hipertensão 
Arterial, o auxiliar de enfermagem deve orientar os grupos quanto 
ao controle da diabetes e hipertensão beneficia-se da orientação 
dos adultos para que: 
a) Manter a dieta rica em fibras e vitaminas e pobres em 

carboidratos e proteínas, fracionada em três refeições. 
b) Realizar exercícios físicos moderados regularmente, três vezes 

por semana, e caminhadas na ausência desses exercícios. 
c) Se abster do consumo de álcool e o substituir por bebidas 

isotônicas gaseificadas ou refrigerantes. 
d) Praticar meditação e frequentar aulas de danças diariamente. 
 
39. Para administração de mediação EV em Bolus, é correto 
afirmar que o tempo é menor ou igual a: 
a) 7 minutos. 
b) 10 minutos. 
c) 20 minutos. 
d) 1 minuto. 
 
40. Uma alimentação saudável e correta para a pessoa idosa 
dever ser, exceto: 
a) O idoso deve alimentar-se de 4 a 6 vezes por dia, incluir 

alimento de todos os grupos (lipídios ou gorduras, proteínas, 
carboidratos, fibras, vitaminas e sais minerais) e os alimentos 
devem ser nutritivos, saborosos e agradáveis de comer. 

b) Deve ingerir no mínimo, 8 copos de água por dia, pois é 
importante para a manutenção das funções normais do 
organismo. 

c) As gorduras saturadas devem ser evitadas. Isto é, não devem 
ser consumidos: carnes gordas, leites integrais, queijos, 
manteiga, chantily, creme de leite, sorvetes à base de leite, 
massas folhadas, etc. Por outro lado, os óleos de origem 
vegetal, azeite de oliva, que são gorduras insaturadas, devem 
ser ingeridos. 

d) Carnes gordas deverão ser consumidas somente em 
churrascos, pois a carne assada se torna mais saudável. 




