
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso Público - 01/2013 
P.M. – Manduri/SP 

CARGO: 

Auxiliar de Enfermagem 

INSCRIÇÃO Nº: __________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO: 

____________________________ 

CONRIO CONCURSOS PÚBLICOS E ASSESSORIA - www.conrio.com.br 






 






1 

 

Cargo: Auxiliar de Enfermagem 
 
Língua Portuguesa 
 

Flores de inverno 
 

Muitos perguntam se as jornadas de junho retornarão 
na primavera. Parodiando a presidente, responderia que não 
podem voltar porque nunca foram embora. A diferença é que, 
agora, apresentam em separado as cores que se juntaram no 
ramalhete daquele outono. 

Em julho, uma pluralidade de tendências se fez 
presente na avenida, algumas delas tensamente contrapostas 
entre si. Ou alguém acha que os peregrinos do sumo pontífice 
no Rio de Janeiro viram com simpatia a Marcha das Vadias, 
com mulheres dançando sobre a imagem de uma santa, passar 
na mesma faixa de trânsito em que pouco depois apareceria o 
papamóvel? 

A fragmentação do inverno era inevitável, porque não 
se tratava de um movimento, mas de vários, como ficou claro no 
auge do outono quente, a famosa quinta-feira em que o 
Itamaraty foi atacado. Naquela noite, de suposta alegria pela 
redução das passagens, o próprio Movimento Passe Livre foi 
expulso da av. Paulista. 

Em artigo recente, o cientista político Wanderley 
Guilherme dos Santos escreveu que "a conjuntura é 
fascistoide". Aponta que "os de boa-fé, os lúdicos, os solidários 
com as iniciais demandas sobre transporte, até mesmo sobre 
saúde e educação", saíram das demonstrações. Teriam ficado 
apenas "grupos anônimos de jovens de algumas posses, grupos 
neonazistas e pré-fascistas, organizações niilistas nacionais e 
internacionais, além das gangues ordinárias de ladrões e 
assaltantes" ("Valor", 26/7). 

O professor tem razão quanto ao fato de que pequenos 
agrupamentos ultramobilizados são capazes de ocupar a cena 
com ações de impacto, mesmo tendo representatividade 
próxima a zero. 

O fenômeno está, no entanto, longe de esgotar a pauta 
hoje nas ruas, como se pôde ver nas manifestações de 
médicos, funcionários da Infraero, delegados da Polícia Civil e 
demitidos da TAM, para ficar só em algumas das corporações 
mobilizadas nesta semana em São Paulo. Sem mencionar que 
as centrais sindicais marcaram outra data nacional de pressão 
unificada para 30/8. 

Na verdade, as demonstrações de junho assinalaram 
um ponto de inflexão a partir do qual os diversos segmentos 
organizados da sociedade tendem a se mexer em função dos 
seus interesses. Não foi um gigante que acordou, mas as suas 
diferentes classes, frações de classe e grupos que resolveram 
sair da passividade. 

Com isso, abriram uma conjuntura nova, em que a luta 
social ganha maior intensidade e radicalidade. Será um teste de 
fogo para o lulismo, cujo modelo implica arbitrar forças, evitando 
o confronto entre elas. Ocorre que, desatado o processo de 
mobilização, as negociações se tornam mais difíceis. Ou, em 
alguns casos, impossíveis.                

 
(André Singer - Folha de S.Paulo - 03 de agosto de 2013) 

 
01. De acordo com o texto pode-se considerar correto o que se 
diz em: 
I – A palavra ramalhete no final do primeiro parágrafo é uma 
metáfora das grandes manifestações ocorridas em junho. 
II – Apesar das diferentes reivindicações de cada grupo de 
manifestantes, eles têm uma característica em comum: saíram 
do estado letárgico em que se encontravam. 
III – Para Wanderley Guilherme os grupos que continuam 
fazendo manifestações têm tendências negativas e criminosas. 
IV – O título do texto apresenta um alto teor metafórico. 
a) I, II e III.                  
b) I, II, III e IV.  
c) I, III e IV.            
d) II, III e IV. 
 
 

02. Qual das orações em destaque não é subordinada 
substantiva objetiva direta? 
a) Alguém acha que os peregrinos no Rio viram com simpatia a 

Marcha das Vadias?  
b) Muitos perguntam se as jornadas de junho retornarão na 

primavera. 
c) A diferença é que, agora, apresentam em separado as cores. 
d) ...responderia que não podem voltar... 
 
03. Assinale a correta. 
a) Em A fragmentação do inverno era inevitável, porque não se 

tratava de um movimento... a vírgula foi usada para separar 
uma oração adjetiva explicativa. 

b) A vírgula foi usada em Naquela noite, o próprio movimento 
Passe Livre foi expulso da av. Paulista... para separar uma 
expressão explicativa. 

c) Em Não foi um gigante que acordou, mas as suas diferentes 
classes... a vírgula foi usada para separar uma oração 
subordinada adverbial. 

d) No trecho Em artigo recente, o cientista político Wanderley 
Guilherme dos Santos escreveu que “a conjuntura é 
facistoide” a vírgula foi usada para separar o adjunto 
adverbial antecipado.   

 
04. Em qual alternativa as palavras destacadas estão 
empregadas como adjunto adnominal e predicativo do sujeito, 
respectivamente? 
a) Em artigo recente, o cientista político Wanderley Guilherme 

dos Santos escreveu que a conjuntura é fascistoide. 
b) O fenômeno está, no entanto, longe de esgotar a pauta de 

hoje nas ruas. 
c) Sem mencionar que as centrais sindicais marcaram outra 

data nacional de pressão unificada para 30/08. 
d) Em julho, uma pluralidade de tendências se fez presente na 

avenida, algumas delas tensamente contrapostas entre si. 
 
05. Qual das frases a seguir apresenta um verbo flexionado no 
futuro do pretérito do indicativo? 
a) Em julho, uma pluralidade de tendências se fez presente na 

avenida. 
b) Parodiando a presidente, responderia que não podem voltar 

porque nunca foram embora. 
c) O fenômeno está, no entanto, longe de esgotar a pauta hoje 

nas ruas. 
d) Será um teste de fogo para o lulismo. 
 
06. Qual das sequências apresenta o fonema /sê/ em todas as 
palavras? 
a) Próximo - separado – pontífice. 
b) Impossíveis - trânsito – diferença. 
c) Sindicais - resolveram – assaltantes. 
d) Professor - desatado – tensamente. 
 
07. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase não 
foi empregado corretamente. 
a) Deu àquele filho o melhor que tinha. 
b) Hoje ele está apto às provas mais difíceis. 
c) Esta bolsa é igual a que você viu no shopping? 
d) Pedro sairá à uma hora qualquer. 
 
08. Assinale a afirmação incorreta. 
a) Petisco é um substantivo deverbal formado por derivação 

regressiva. 
b) Enraivecer é um verbo formado por parassíntese. 
c) Jogador é uma palavra formada por sufixação. 
d) Celeste é um substantivo formado por sufixação. 
 
Leia o trecho a seguir para responder as questões 09,10 e 11. 
                                                           

Óbito do autor 
[...] expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira 

do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. 
Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos, era 
solteiro, possuía cerca de trezentos contos e fui acompanhado 
ao cemitério por onze amigos. Onze amigos! Verdade é que não 
houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia – peneirava 
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uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão 
triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar 
esta engenhosa idéia no discurso que proferiu à beira de minha 
cova: —"Vós , que o conhecestes, meus senhores, vós podeis 
dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda 
irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a 
humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas 
nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, 
tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais 
íntimas entranhas; tudo isso é sublime louvor ao nosso ilustre 
finado”. 
 Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo das vinte 
apólices que lhe deixei.  

                                                                                                                                          
(Machado de Assis) 

 
09. Quais afirmações estão corretas sobre o trecho? 
I – Neste trecho predomina a narração em primeira pessoa. 
II – O narrador narra cena de seu próprio enterro com certa 
ironia. 
III – O amigo do finado que faz o discurso, na visão do narrador, 
era movido somente por interesses financeiros. 
IV – Na fala do amigo há uma prosopopéia em relação à 
natureza. 
a) I, II e III.                      
b) II, III e IV. 
c) I, II, III e IV. 
d) I, III e IV. 
 
10. Passando a frase “Não, não me arrependo das vinte 
apólices que lhe deixei”, para o discurso indireto teremos: 
a) Ele disse que não se arrependeu das vinte apólices que lhe 

deixou. 
b) Ele disse que não se arrependia das vinte apólices que lhe 

deixara. 
c) Ele disse que não se arrepende das vinte apólices que lhe 

deixava. 
d) Ele disse que não se arrependia das vinte apólices que lhe 

deixa. 
 
11. Como ficaria a frase “...tudo isso é a dor crua e má que lhe 
rói à natureza”, trocando-se a palavra dor por sentimento? 
a) Tudo isso é o sentimento cru e mau que lhe rói à natureza. 
b) Tudo isso é o sentimento crú e mau que lhe rói à natureza. 
c) Tudo isso é o sentimento cru e mal que lhe rói à natureza. 
d) Tudo isso é o sentimento crú e mal que lhe rói à natureza. 
 
12. O verbo chegar é transitivo direto e indireto em qual das 
orações a seguir? 
a) Ele já chegou lá? 
b) Chegamos ao aeroporto adiantados. 
c) Chegou poucos minutos atrasado. 
d) Cheguei-me a ele calmamente. 
 
13. Assinale a opção em que se verifica uma silepse de pessoa. 
a) Os americanos temos uma tendência ao consumismo. 
b) Vossa Majestade mostrou-se compreensivo. 
c) Porto Alegre parece-nos encantadora. 
d) A multidão avançava pela rua e cantavam o Hino Nacional. 
 
14. Assinale a alternativa na qual o pronome relativo que exerce 
a função de sujeito. 
a) Os fatos a que te referiste são inverídicos. 
b) O filme que vi é uma comédia. 
c) São sonhos que se vão lentamente. 
d) O indisciplinado que fui fez-me sofrer na escola. 
 
15. A concordância verbal não está correta em qual das 
orações? 
a) Assistiu-se a belos espetáculos aqui. 
b) Era três horas da manhã. 
c) Moro aqui há muitos anos. 
d) Trinta metros foi pouco. 
 
 

16. Qual afirmação é incorreta sobre o texto: A vida é curta. 
Curta! ? 
a) A palavra curta apresenta um sentido diferente em cada uma 

das orações. 
b) Na primeira oração a palavra curta tem sentido denotativo. 
c) Na segunda oração a palavra curta tem sentido conotativo. 
d) Há entre as duas orações uma relação de adversidade. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A linha de cuidado das gestantes pressupõe o 
acompanhamento por parte das equipes das 
_________________________________, ou da 
_______________________, mesmo quando são de alto risco, 
em conjunto com o atendimento dos serviços de 
referência/especializados.  Assinale a alternativa que preencha 
corretamente as lacunas. 
a) Instituições de Saúde, Prefeitura. 
b) Estratégias da Saúde da Família, Atenção Básica Tradicional. 
c) Famílias, Equipe de Enfermagem. 
d) Clínicas de diagnóstico, Consulta Mensal. 
 
18. A pré-eclâmpsia pode ser classificada em leve ou grave, de 
acordo com o grau de comprometimento. Assinale a alternativa 
abaixo que não apresenta critérios considerados como grave. 
a) Sinais de encefalopatia hipertensiva (cefaléia e distúrbios 

visuais). 
b) Pressão arterial diastólica igual/maior que 110mmHg. 
c) Dor epigástrica ou no hipocôndrio direito. 
d) Leucopenia e Polaciúria. 
 
19. O citomegalovírus (CMV) pertence à família dos herpes 
vírus e acomete humanos em todas as populações. O 
citomegalovírus pode ser transmitido da mãe para o filho em 
diferentes momentos; exceto: 
a) No banho de imersão em banheiras. 
b) No momento do parto (por meio do contato do recém-nascido 

com sangue e secreções genitais maternas). 
c) Durante o aleitamento materno (o vírus é encontrado no leite 

materno de praticamente todas as mulheres que foram 
infectadas por esse vírus em algum momento de sua vida). 

d) Durante a vida fetal (por meio da disseminação sanguínea do 
vírus).  

 
20. A administração de medicação por Nebulização/Inalação 
tem por finalidade umidificar as vias respiratórias, fluidificar 
secreções da membrana mucosa do trato respiratório, para 
facilitar sua expulsão e ajudar no tratamento medicamentoso de:  
a) Doenças Cardíacas. 
b) Doenças Hepáticas. 
c) Doenças Pulmonares. 
d) Doenças Biliares. 
 
21. Durante os curativos em cateteres venosos centrais, podem 
ocorrer os seguintes riscos abaixo, exceto: 
a) Tração acidental do cateter. 
b) Contaminação na execução do procedimento. 
c) Perda da permeabilidade do cateter por dobra. 
d) A antissepsia local com clorexidine alcoólica pode causar 

mais contaminação. 
 
22. É correto afirmar que a prática de atividade física é 
importante para o alcance ou a manutenção do peso ideal. 
Esses benefícios incluem, exceto: 
a) Melhoria da capacidade cardiovascular e respiratória. 
b) Melhoria do perfil lipídico, da pressão arterial em hipertensos, 

da tolerância à glicose e da ação da insulina. 
c) Redução no risco de desenvolver diabetes e hipertensão. 
d) Melhoria do nível de saúde mental, com o aumento da 

depressão e aumento do consumo de álcool e drogas.  
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23. De acordo com a OMS, a amamentação é a situação na 
qual o lactente recebe leite humano, independentemente de 
receber outros complementos.  A orientação às mães sobre 
aleitamento materno no período pós-natal aumenta os seus 
conhecimentos sobre o assunto e, consequentemente, a 
prevalência dessa prática nos seis primeiros meses. As mães 
devem receber como orientações básicas, exceto: 
a) Intervalo e duração das mamadas. 
b) Quais são as causas de diminuição da produção de leite 

materno. 
c) As vantagens do leite humano para a criança. 
d) O que pode incluir na amamentação até os 06 meses e como 

realizar o desmame precoce. 
 
24. A depressão no idoso pode ser provocada por um 
entrecruzamento de vários fatores: psicológicos, biológicos, 
sociais, culturais, econômicos, familiares, entre outros que 
fazem com que a depressão se manifeste em determinado 
sujeito. Podem ser considerados sinais e sintomas que Sugerem 
Depressão, exceto: 
a) Perda da capacidade de sentir prazer. 
b) Agitação psicomotora, aumento de afetividade. 
c) Falta de interesse nas coisas que antes lhe agradavam. 
d) Intranquilidade ou nervosismo. 
 
25. De acordo com o censo 2000 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres representam 
aproximadamente 51% da população brasileira, porém,  as 
principais causas de mortalidade da população feminina 
brasileira são as doenças cardiovasculares; as neoplasias, em 
especial as de mama, pulmão e colo do útero; as pneumonias; o 
DM e as causas externas. Para tanto são sugeridas as ações 
abaixo, exceto: 
a) Formar equipe para conduzir o programa, composta por 

profissionais de saúde com formação específica em atenção 
à saúde da mulher, com competência para cuidar de 
mulheres em sua integralidade, considerando além das 
questões biológicas, as epidemiológicas e de gênero. 

b) Desenvolver programas que abordem a saúde da mulher de 
forma integral, aumentando as possibilidades de captação 
de mulheres com diferentes características. 

c) Selecionar temas específicos, considerando o perfil 
epidemiológico levantado. Por exemplo, se a maior parte da 
carteira for composta por mulheres a partir de 40 anos, 
desenvolver programas que abordem as especificidades do 
climatério e menopausa. 

d) Selecionar a participação das mulheres em processos 
específicos, desde a elaboração até a avaliação, 
considerando os saberes das mulheres e limitando sua 
participação de forma raciona e ativa, como cidadã. 

 
26. Deu entrada  na Unidade de Pronto Atendimento uma vitima 
de acidente automobilístico apresentando sangramento em 
membro superior direito. Qual o cuidado imediato a ser prestado 
neste caso? 
a) Comprimir o ferimento com compressas limpas e elevar o 

membro. 
b) Movimentar o membro até o médico avaliar. 
c) Manter a temperatura corporal fria. 
d) Aplicar compressas quentes no local do ferimento. 
 
27. Tenho que instalar um Soro Glicosado 5%, com um volume 
de 3000 ml para correr em 24 horas, quantas gotas deverão 
correr por minuto? 
a) 25 gts/min. 
b) 42 gts/min. 
c) 38 gts/min. 
d) Todas as alternativas estão erradas. 
 
28. De acordo com o Código de Ética de Enfermagem das 
relações profissionais, exercer a profissão com justiça, 
compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 
competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, são: 
a) Direitos. 
b) Responsabilidades e Deveres. 
 

c) Proibições. 
d) Atribuições. 
 
29. De acordo com o Código de Ética de Enfermagem em seu  
capítulo V, assinale a alternativa que não é considerada como 
infrações e penalidades. 
a) Art. 112° - A caracterização das infrações éticas e 

disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades 
regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções 
previstas em outros dispositivos legais. 

b) Art. 113° - Considera-se Infração Ética a ação, omissão ou 
conivência que implique em desobediência e/ou 
inobservância às disposições do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem. 

c) Art. 114° - Considera-se infração disciplinar a inobservância 
das normas dos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem 

d) Art. 116° - A legalidade da infração é caracterizada por meio 
de infrações dos fatos do dano de cada particularidade sem 
prejuízo moral. 

 
30. De acordo com a Lei Nº 7.498/86 do Código de Ética de 
enfermagem, em seu Art. 13° - 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; exceto: 
a) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 
b) Executar ações e cuidados no tratamento de alta 

complexidade. 
c) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 
d) Participar da equipe de saúde. 
 
31.  Conforme Art.8º do Código de Ética de Enfermagem: São 
Auxiliares de Enfermagem: 
I - O titular do certificado de Auxiliar de Enfermagem conferida 
por instituição de ensino, nos termos da Lei e registrado no 
órgão competente. 
II - O titular do diploma a que se refere à Lei nº 2.822, de 14 de 
junho de 1956. 
III – O titular de certificado previsto no Art. 1º do Decreto-lei nº 
8.778, de 22 de janeiro de 1964, observado o disposto na Lei nº 
3.640, de 10 de outubro de 1959. 
IV - Aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, 
obtiverem título conforme o disposto na alínea "d" do Art. 3º. do 
Decreto nº 50.387, de 28 de março de 1961. 
V - O titular do diploma ou do certificado, expedido de acordo 
com a legislação e registrado pelo órgão competente. 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
 
32. A dose correta e a via de administração da vacina contra a 
Varicela é: 
a) 0,1 ml e via intradérmica. 
b) 0,5 ml e via SC. 
c) 02 ml e via EV. 
d) 01 ml e via EV. 
 
33. Após um profissional de enfermagem entrar em contato 
acidentalmente com sangue, deve-ser ter como cuidados 
imediatos com o ferimento, exceto: 
a) Lavar com água e sabão o ferimento ou pele exposta. 
b) Lavar as mucosas com água em abundância. 
c) Não “espremer” o ferimento, pois isso pode aumentar a 

exposição ao material contaminante. 
d) “Espremer” o ferimento, para evitar a contaminação na 

corrente sanguínea. 
 
34. De acordo com a fase do Processo de Cicatrização das 
Feridas, podemos dizer que a fase de exsudação é: 
a) A reação local não específica a danos teciduais ou invasões 

por microrganismos. Seu início é imediato e a duração é 03 
a 05 dias. 
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b) Fase em que o organismo inicia a coagulação, limpa a ferida 
e protege-a da infecção; os tecidos danificados e os germes 
são removidos (fagocitose). 

c) É a fase em que são geradas novas células e forma-se o 
tecido de granulação (uma espécie de tecido temporário 
para o preenchimento da ferida). 

d) É a fase de cobertura da ferida pelas células epiteliais. A 
diferença entre os tecidos torna-se cada vez mais evidente. 

 
35. São considerados como fatores de risco para infecção das 
feridas, exceto: 
a) Drogas: citotóxicos, esteróides, antibióticos. 
b) Duração da internação pós-operatória: sabe-se que quanto 

maior o tempo de permanência hospitalar, maior será a 
resistência contra os micro-organismos, acelerando o tempo 
de cicatrização. 

c) Não lavagem das mãos por parte da equipe de saúde antes e 
após manipular cada paciente. 

d) Ocupação de leitos: quanto maior a taxa de ocupação das 
enfermarias, maior será o volume de microrganismos 
circulantes, os quais provêm das pessoas que estão no 
ambiente. 

 
36. Os testes com indicadores químicos, utilizados na Central de 
Materiais de Esterilização demonstram que: 
a) O ciclo de esterilização a vapor atingiu os principais 

parâmetros necessários para esterilização (temperatura, 
tempo e presença de vapor saturado), no entanto não 
comprovam se a esterilização foi eficaz. 

b) Teste químico com Bacillus Subtilis comprovam a 
esterilização no apenas no primeiro ciclo.  

c) São apropriados para verificar a esterilização pelo vapor 
saturado sob pressão, pode ser avaliada com esporos 
viáveis de Bacillus Sthearothermophilus. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
37. Tenho que administrar um Soro Glicosado 5% de 500 ml em 
08 horas, quantas gotas deverão correr por minuto? 
a) 21 gts/min. 
b) 35 gts/min. 
c) 14 gts/min. 
d) 40 gts/min. 
 
38. Tenho prescrito um Soro Fisiológico de 500 ml para ser 
administrado a uma velocidade de 10 gotas/ minutos, em quanto 
tempo este soro irá correr? 
a) Em 24 horas. 
b) Em 16 horas e 36 minutos. 
c) Em 08 horas e 40 minutos. 
d) Em 12 horas e 35 minutos. 
 
39. Foi prescrito para uma criança na Unidade de Pediatria 
Amicacina 50mg EV, tenho disponível na unidade apenas 
ampolas de 500mg\2ml. Quanto devo aspirar desta ampola? 
a) 0,4ml 
b) 1,0ml 
c) 0,01ml 
d) 0,5ml 
 
40.  Tenho que administrar 20 mg de Garamicina Ev de 8/8  
horas, e as ampolas disponíveis que tenho é de 80mg/2ml, 
quanto devo aspirar desta ampola para cada horário? 
a) 1,0ml 
b) 0,8ml 
c) 0,5ml 
d) 2,0ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







