
CARGO:  AUXILIAR DE ENFERMAGEM

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”

F20 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

E no meio dessa confusão alguém partiu sem
se despedir; foi triste. Se houvesse uma despedida
talvez fosse mais triste, talvez tenha sido melhor
assim, uma separação como às vezes acontece em
um baile de carnaval – uma pessoa se perde da outra,
procura-a por um instante e depois adere a qualquer
cordão. É melhor para os amantes pensar que a
última vez que se encontraram se amaram muito –
depois apenas aconteceu que não se encontraram
mais. Eles não se despediram, a vida é que os
despediu, cada um para seu lado – sem glória nem
humilhação.

Creio que será permitido guardar uma leve
tristeza, e também uma lembrança boa; que não será
proibido confessar que às vezes se tem saudades;
nem será odioso dizer que a separação ao mesmo
tempo nos traz um inexplicável sentimento de alívio, e
de sossego; e um indefinível remorso; e um recôndito
despeito.

E que houve momentos perfeitos que
passaram, mas não se perderam, porque ficaram em
nossa vida; que a lembrança deles nos faz sentir
maior a nossa solidão; mas que essa solidão ficou
menos infeliz: que importa que uma estrela já esteja
morta se ela ainda brilha no fundo de nossa noite e de
nosso confuso sonho?

Talvez não mereçamos imaginar que haverá
outros verões; se eles vierem, nós os receberemos
obedientes como as cigarras e as paineiras – com
flores e cantos. O inverno – te lembras – nos
maltratou; não havia flores, não havia mar, e fomos
sacudidos de um lado para outro como dois bonecos
na mão de um titeriteiro inábil.

Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um
telefonema que não pôde haver; entretanto, é
possível que não adiantasse nada. Para que
explicações? Esqueçamos as pequenas coisas
mortificantes; o silêncio torna tudo menos penoso;
lembremos apenas as coisas douradas e digamos
apenas a pequena palavra: adeus.

A pequena palavra que se alonga como um
canto de cigarra perdido numa tarde de domingo.

Despedida

(BRAGA, Rubem. , Editora Sabiá – Rio
d  e J  a  n  e  i  r  o  : 1  9  6  7  , p  . 8  3  . I  n  :
<http://www.releituras.com/rubembraga_despedida.asp>
acesso em 20/03/2012.)

A Traição das Elegantes

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

De acordo com a ideia central expressa no primeiro
parágrafo da crônica, está correta a afirmação na
alternativa:

A) Todos os amantes devem se despedir quando o
relacionamento chega ao fim.

B) É importante que se expliquem os motivos do
término do relacionamento.

C) Quando não há despedidas, a separação parece
ser menos dolorosa.

D) As explicações sobre o fim de um relacionamento
amenizam a dor da separação.

E) A despedida só importa para os amantes quando
o relacionamento foi muito feliz.

Questão 02

No quarto parágrafo, as estações do ano, verão e
inverno, referem-se, de acordo com a leitura global do
texto:

A) ao período de tempo em que o relacionamento foi
satisfatório.

B) a situações de felicidade e de tristeza durante o
relacionamento.

C) às discussões e discordâncias próprias de um
relacionamento.

D) aos momentos em que foi possível o encontro dos
amantes.

E) aos acontecimentos que trouxeram mágoa e
tristeza para a relação.

Questão 03

Os verbos destacados estão ambos no modo
subjuntivo na opção:

A) “Se HOUVESSE uma despedida talvez FOSSE
mais triste, [...].”

B) “Eles não se DESPEDIRAM a vida é que os
DESPEDIU, cada um para seu lado [...].”

C) “CREIO que SERÁ permitido guardar uma leve
tristeza, [...].”

D) “E que HOUVE momentos perfeitos que
PASSARAM, mas não se perderam, [...].”

E) “[...] que IMPORTA que uma estrela já ESTEJA
morta [...].”
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O emprego do sinal de pontuação dois pontos (:), no
terceiro parágrafo, em “[...] mas que essa solidão
ficou menos infeliz: que importa que uma estrela já
esteja morta [...]”, está corretamente justificado, de
acordo com o sentido do texto, na alternativa:

A) apresenta um termo de chamamento no
fragmento.

B) introduz a fala de um personagem da narrativa.
C) assinala um questionamento a partir da afirmativa

anterior.
D) indica uma retificação do termo anteriormente

citado no trecho.
E) anuncia uma enumeração que exemplifica o fato

narrado.

Questão 06

As conjunções são palavras que estabelecem uma
relação de sentido entre as orações. As conjunções
destacadas em “[...] houve momentos perfeitos que
passaram, MAS não se perderam, PORQUE ficaram
em nossa vida; [...]”, exprimem, respectivamente, as
seguintes relações de sentido:

A) adição e conclusão.
B) concessão e tempo.
C) consequência e contraste.
D) explicação e condição.
E) oposição e causa.

Questão 07

Questão 05

Observe o emprego do pronome oblíquo átono no
fragmento do primeiro parágrafo:

“[...] depois apenas aconteceu que não SE
encontraram mais.” A opção em que o pronome
oblíquo átono destacado está corretamente
empregado, considerando a norma culta da língua, é:

A) É melhor que diga-ME a verdade sobre suas
intenções em nosso namoro!

B) NOS tornamos cúmplices de nossas mentiras
quando fingimos acreditar.

C) Você não lembra-SE mais daqueles momentos
felizes que passamos na praia?

D) Nunca mais O vi; foi embora sem dizer adeus e
sem sequer dar um telefonema.

E) Por que procura-ME agora, se nem me disse
adeus quando foi embora?

Assinale a opção em que se reescreveu,
corretamente, a oração “Esqueçamos as pequenas
coisas mortificantes; [...].”, flexionando o verbo na
terceira pessoa do plural, mantendo o mesmo modo
verbal.

A) Esqueceram as pequenas coisas mortificantes.
B) Esqueçam as pequenas coisas mortificantes.
C) Esqueça as pequenas coisas mortificantes.
D) Esquecerei as pequenas coisas mortificantes.
E) Esquece as pequenas coisas mortificantes.

Questão 08

Questão 04

Assinale a opção em que a palavra retirada do texto é
acentuada pela mesma regra de acentuação gráfica
que a palavra GLÓRIA, no primeiro parágrafo.

A) alguém.
B) silêncio.
C) será.
D) também.
E) haverá.

A alternativa em que se registrou o antônimo da
palavra PENOSO, de acordo com o sentido em que
está empregado no texto, em “[...] o silêncio torna
tudo menos penoso; [...]” (parágrafo 5) é:

A) cansativo.
B) insuportável.
C) sofrido.
D) doloroso.
E) contente.

Questão 10

As palavras PEQUENA e PERDIDO, empregadas no
último parágrafo do texto, pertencem à seguinte
classe gramatical:

A) substantivo.
B) numeral.
C) advérbio.
D) adjetivo.
E) pronome.

Questão 09
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Um grupo de 15 Auxiliares de Farmácia cadastra
todos os medicamentos da farmácia municipal em
quatro dias. O número de dias que esse grupo
necessitará para executar a mesma tarefa caso três
auxiliares se ausentem para férias durante todo o
período de cadastramento, corresponde a:

A) 5 dias.
B) 6 dias.
C) 7 dias.
D) 8 dias.
E) 10 dias.

Questão 13

Em um final de semana, foram atendidos
250 pacientes no Hospital Municipal. Destes, 60%
eram crianças e dos adultos, 30% eram idosos.
Calcule o total de pacientes adultos não idosos
atendidos.

A) 70
B) 80
C) 90
D) 100
E) 120

Questão 14

Questão 12

Na oficina mecânica da prefeitura encontram-se
veículos para revisão periódica; alguns utilizam
gasolina, alguns álcool e outros óleo diesel. Se
metade dos veículos utiliza gasolina, a terça parte
utiliza álcool e os cinco restantes utilizam óleo diesel,
calcule o número de veículos que utilizam álcool
como combustível.

A) 6
B) 9
C) 10
D) 15
E) 20

n

Cada uma das 6 Auxiliares de Enfermagem foi
encarregada de vacinar um grupo com 195 idosos.
Na composição dos grupos, o número de mulheres é
o dobro do número de homens em cada grupo. Se
30 mulheres e 10 homens de cada grupo não
comparecerem ao posto de vacinação, então o total
de mulheres vacinadas nesse posto corresponderá
a:

A) 595
B) 600
C) 630
D) 675
E) 700

Questão 11

Rafael emprestou R$ 4.000,00 para Carla a uma taxa
de juros simples de 5% ao mês durante 10 meses. No
final, Carla só pagou a metade do valor acumulado
dos juros e o restante ela refinanciou juntamente com
os R$ 4.000,00 com a mesma taxa de juros durante
6 meses. Qual o valor, em reais, dos juros pagos por
Carla com esses 6 meses de refinanciamento?

A) R$ 500,00
B) R$ 750,00
C) R$ 1.000,00
D) R$ 1.250,00
E) R$ 1.500,00

Questão 16

Maria Emília foi à oficina do Sr. Luiz Careca fazer a
manutenção do seu carro. Depois de uma avaliação
detalhada, o chefe da oficina fez o seguinte
orçamento:

Parte elétrica: do valor total do orçamento.

Parte mecânica: do valor total do orçamento.

Pintura e lanternagem: R$ 600,00.

Calcule, em reais, o valor total do orçamento de
manutenção do carro de Maria Emília.

A) R$ 1.060,00
B) R$ 1.000,00
C) R$ 1.280,00
D) R$ 1.360,00
E) R$ 1.440,00

Questão 15

MATEMÁTICA

1
4

1
3
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Cristina comprou um táxi total flex. A capacidade do
tanque do seu táxi é de 60 L e diariamente ela
abastece e consome 25% dessa capacidade. De 2ª a
6ª feira ela abastece com 60% de gasolina e 40% de
álcool. Já nos sábados e domingos abastece
somente com gasolina, sempre no mesmo posto.

O gasto, em reais, de Cristina com combustível no
mês de março de 2012 foi de:

A) R$ 1.164,00
B) R$ 1.236,00
C) R$ 1.298,00
D) R$ 1.376,00
E) R$ 1.484,00

POSTO ZIGUINHA

Questão 17

O estoque de um posto de gasolina tem capacidade
para abastecer 200 veículos por dia, durante nove
dias. Cinquenta usuários deixaram de abastecer
seus veículos diariamente porque deixaram de
utilizar gasolina. Calcule quantos dias, a mais, serão
necessários para zerar o estoque de gasolina desse
posto.

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

Questão 18

Produto Preço por litro
Álcool R$ 2,30

Gasolina R$ 2,80

MARÇO 2012

D S T Q Q S S

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Sérgio aplicou um capital de R$ 6.000,00 à taxa de
juros simples de 4% ao mês durante 2 anos. O valor,
em reais, dos juros que esse capital rendeu para
Sérgio nesses dois anos, foi:

A) igual ao capital aplicado.
B) maior que R$ 5.750,00.
C) menor que a metade do capital aplicado.
D) maior que a metade do capital aplicado e menor

que R$ 5.750,00.
E) igual a metade do capital aplicado.

Questão 19

Uma farmácia vende três tipos de medicamentos. A
tabela abaixo mostra o estoque com quantidades e
preços desses medicamentos.

Um balconista vendeu 70% dos medicamentos tipo A
pelo preço de tabela, 60% dos medicamentos tipo B
com 10% de desconto sobre o preço de tabela e
80% dos medicamentos tipo C com 5% de desconto
sobre o preço de tabela. Qual o valor total, em reais,
arrecadado com a venda?

A) R$ 16.320,00
B) R$ 17.120,00
C) R$ 18.740,00
D) R$ 19.620,00
E) R$ 20.420,00

Questão 20

Medicamentos Valor unitário Quantidade
Tipo – A R$ 45,00 100
Tipo – B R$ 50,00 150
Tipo – C R$ 60,00 200
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, no que se refere ao sigilo profissional,
analise:

I. É um direito do profissional de enfermagem
abster-se de revelar informações confidenciais de
que tenha conhecimento em razão de seu
exercício profissional a pessoas ou entidades que
não estejam obrigadas ao sigilo.

II. O profissional de enfermagem intimado como
testemunha deverá comparecer perante a
autoridade e, se for o caso, declarar seu
impedimento de revelar o segredo.

III. O Auxiliar de Enfermagem poderá franquear o
acesso a informações e documentos a pessoas
que não estão diretamente envolvidas na
prestação da assistência bem como fazer
referência a situações de forma que os envolvidos
possam ser identificados.

Conforme análise, assinale:

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem

corretas.

Questão 21

Questão 22

De acordo com a Lei do Exercício Profissional, é uma
atividade exercida especialmente pelo Auxiliar de
Enfermagem:

A) prestação de cuidados de higiene e conforto ao
paciente.

B) prescrição da assistência de Enfermagem.
C) assistência direta a pacientes graves com risco de

vida.
D) acompanhamento da evolução e do trabalho de

parto.
E) auditoria e emissão de parecer sobre matéria de

Enfermagem.

Questão 23

Assinale a alternativa que representa um
componente do trato respiratório inferior:

A) nariz.
B) faringe.
C) laringe.
D) pulmão.
E) traqueia.

O Sistema Nervoso Periférico inclui, entre outras
estruturas:

A) tronco encefálico.
B) nervos cranianos.
C) medula espinhal.
D) medula oblonga.
E) lobo temporal.

Questão 24

Marque a alternativa que corresponde a uma das
formas de transmissão da hepatite B.

A) Contato direto.
B) Via oral fecal.
C) Via parenteral.
D) Água não tratada.
E) Alimento contaminado.

Questão 25
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O teste de Bowie – Dick é realizado:

A) na interpretação de glicosúrias.
B) em tomografias computadorizadas.
C) na calibração de manômetros.
D) antes de uma desfibrilação.
E) na esterilização de materiais.

Questão 30

Ao verificar a Pressão Arterial (PA) de um paciente, o
Aux i l i a r de Enfe rmagem reg is t rou uma
PAde 120 x 80 mmHg. Este valor corresponde a:

A) pressão sistêmica 120 mmHg e pressão sistólica
80 mmHg.

B) pressão distêmica 120 mmHg e pressão sistêmica
80 mmHg.

C) pressão sistólica 120 mmHg e pressão diastólica
80 mmHg.

D) pressão diastólica 120 mmHg e pressão sistólica
80 mmHg.

E) pressão sistêmica 120 mmHg e pressão distêmica
80 mmHg.

Questão 29

Foram prescritos 400 mL de soro glicosado 5%,
20 mL de KCl 19,9% e 20 mL de NaCl 20% para correr
em 12 horas. Dessa forma, o gotejamento calculado
pelo profissional de enfermagem será de
aproximadamente:

A) 10 gotas/min
B) 12 gotas/min
C) 22 gotas/min
D) 24 gotas/min
E) 36 gotas/min

Questão 28Questão 26

A Política Nacional de Humanização (PNH) busca
colocar em prática os princípios do SUS no cotidiano
dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos
modos de gerir e cuidar. Uma das diretrizes para sua
implementação é aAmbiência, que diz respeito a(à):

A) uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é
contribuir para uma abordagem clínica do
adoecimento e do sofrimento, que considere a
singularidade do sujeito e a complexidade do
processo saúde/doença.

B) dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e
incluí-los na tomada de decisão, apostando na
sua capacidade de analisar, definir e qualificar os
processos de trabalho.

C) inclusão de novos sujeitos nos processos de
análise e decisão quanto à ampliação das tarefas
da gestão – que se transforma também em
espaço de realização de análise dos contextos, da
política em geral e da saúde em particular.

D) uma construção coletiva, com base na análise dos
processos de trabalho com o objetivo de construir
relações de confiança, compromisso e vínculo
entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e
usuários.

E) criar espaços saudáveis, acolhedores e
confortáveis, que respeitem a privacidade,
propiciem mudanças no processo de trabalho e
sejam lugares de encontro entre as pessoas.

Conforme o Manual de Normas de Vacinação do
Ministério da Saúde, marque a alternativa correta em
relação à idade de aplicação e à via de administração,
respectivamente, da vacina contra sarampo,
caxumba e rubéola (tríplice viral).

A) a partir dos 12 meses – subcutânea.
B) 1 ano e 3 meses – intradérmica.
C) a partir dos 9 meses – intramuscular.
D) 2 anos – subcutânea.
E) a partir dos 6 meses – intramuscular.

Questão 27




