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Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal.
Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem
ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Não esqueça
de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.
O único documento válido para a correção das provas é a Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção no  seu preenchimento, visto que a
marcação da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
Deverá ser utilizada caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha
de Respostas:
O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo essa ser dobrada, amassada ou rasurada.
O candidato deverá marcar na Folha de Respostas o número que corresponde a sua prova.
Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada,
emenda ou rasura, ainda que legível.
A prova deverá ser realizada no prazo de 4h (quatro horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas, é importante controlar seu tempo. O candidato
poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Somente será possível levar o caderno de questões
após decorridas 4h (quatro horas) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas
estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.
A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além da
assinatura do termo de fechamento.
Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido utilizando: a) aparelhos eletrônicos, máquinas
calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;  b)
livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não sejam expressamente permitidos ou qualquer outro material
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc.
Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que
devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.

ATENÇÃO CANDIDATO!
MARQUE NA FOLHA DE RESPOSTAS O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA PROVA
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O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:
MATÉRIA

NÚMERO DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Informática

11 a 15

Conhecimentos Gerais

16 a 20

Conhecimentos Específicos

21 a 50

Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.aocp.com.br  no dia seguinte à aplicação da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número correspondente à sua prova na Folha de
Respostas.

Medo que dá medo

escola decidiu acabar com esse mito. Por meio de várias
estratégias conseguiu convencer os alunos de que isso
não existia. Alguns meses depois, as crianças construíram
outro mito para que pudessem sentir o mesmo medo que
experimentavam quando se viam perseguidos pela “loira
do banheiro”. E quantas crianças não choram de medo
depois de ouvir uma história e, no dia seguinte, pedem
aos pais que a contem novamente?
7.§ Conclusão: o que pode atrapalhar a criança não é o
medo que ela sente, e sim o medo que os pais sentem de
que ela sinta medo. Isso porque a criança pode entender
que os pais a consideram desprovida de recursos para
enfrentar os medos que a vida lhe apresenta.

1.§ Muitas mães estão com medo de que os seus
filhos sintam medo. Pedem para a escola não contar
determinadas histórias e para trocar a indicação do livro
que o filho deve ler. Elas também não deixam que as
crianças assistam a filmes que, seja qual for o motivo,
provoquem medo. Basta que o filme veicule uma ideia:
nem precisa conter cenas aterrorizantes. Essa reação dos
pais leva a crer que o medo é necessariamente provocado
por um motivo externo à criança e que é uma emoção
negativa que os pequenos não devem experimentar.
2.§ Vamos pensar a esse respeito. Primeiramente,
vamos lembrar que toda criança pequena sentirá medo
de algo em algum momento de sua vida. Medo do
escuro, medo de perder a mãe e medo de monstro são
alguns exemplos. E esses medos não serão originados
necessariamente por causa de uma história, de uma
situação experimentada ou de um mito. Esses elementos
servirão apenas de isca para que o medo surja.
3.§ Tomemos como exemplo o medo do escuro. De
fato, é na imaginação da criança que reside o que nela lhe
dá medo; o escuro apenas oferece campo para que esas
imagens de sua imaginação ganhem formato, concretude.
É que, no escuro e em suas sombras, a criança pode
“ver” monstros se movimentando e até “ouvir” os
rugidos ameaçadores dessas figuras. No ambiente
iluminado, tudo volta a ser a realidade conhecida porque
a imaginação deixa de ter seu pano de fundo. Os rugidos
dos monstros voltam a ser os sons naturais do ambiente.
E as monstruosas imagens são diluídas pela claridade.
4.§ E por que é bom a criança experimentar o medo
desde cedo? Porque essa é uma emoção que pode
surgir em qualquer momento da sua vida e é melhor ela
aprender a reconhecê-la logo na infância para, assim,
começar a desenvolver mecanismos pessoais de reação.
A criança precisa reconhecer, por exemplo, o medo que
protege, ou seja, aquele que a ajudará a se desviar de
situações de risco. Paralelamente, precisa reconhecer
o medo exagerado que a congela, aquele que impede o
movimento da vida e que exige superação.
5.§ É experimentando os mais variados medos que
a criança vai perceber e aprender que alguns medos
precisam ser respeitados pelo aviso de perigo que
dão, enquanto outros medos exigem uma estratégia
de enfrentamento que se consegue com coragem. A
coragem, portanto, nasce do medo. E quem não quer que
o seu filho desenvolva tal virtude?
6.§ Por fim, é bom lembrar que, muitas vezes, a
criança procura sentir medo por gostar de viver uma
situação que, apesar de difícil, ela pode superar. Cito
como exemplo um mito urbano que provoca medo em
muitas crianças na escola: “a loira do banheiro”. Para
quem não a conhece, é a imagem de uma mulher que
assusta as crianças quando elas vão ao banheiro. Uma

Cargo: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
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http://www1.folha.uol.com.br/colunas/roselysayao/1255390-medoque-da-medo.shtml

QUESTÃO 01
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o texto,
as escolas provocam medo nas crianças, pois fazemnas assistir a filmes de terror.
o medo tem sua origem na coragem, momento em que
a criança supera dificuldades.
a criança precisa reconhecer o medo que a protege e
o medo que congela suas ações.
os filmes prejudicam a autoestima da criança, pois
elas se sentem desprotegidas.
as crianças não devem ler livros escolares, pois eles
enfatizam mitos escolares.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão que NÃO foi empregada para fazer
referência a algo anteriormente mencionado no
texto é
“os pequenos”. (1.§)
“dessas figuras”. (3.§)
“Esses elementos”. (2.§)
“mito urbano”. (6.§)
“esse mito”. (6.§)

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3

Em “os medos que a vida lhe apresenta” (7.§), a
função sintática do pronome lhe é a de
complemento nominal.
objeto indireto.
objeto direto.
adjunto adnominal.
sujeito.

PROVA 01

(E)

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “A coragem, portanto, nasce do medo.” (4.§),
a expressão destacada estabelece relação lógicosemântica de
causa.
contraste.
adição.
conclusão.
explicação.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa cuja expressão entre
parênteses substituiu corretamente aquela em
destaque no fragmento correspondente.
(A)
“a criança procura sentir medo” (6.§) (sentir-lhe)
(B)
“conseguiu convencer os alunos” (6.§) (convencê-los)
(C)
“medo de perder a mãe” (2.§) (perder-lhe)
(D)
“precisa reconhecer o medo exagerado” (4.§)
(reconhecer-lo)
(E)
“imagens de sua imaginação ganhem formato” (3.§)
(ganhem-lo)

o medo, que ela própria cria para si, por necessidade
de provar para si que é capaz de superar.

QUESTÃO 10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Para quem não a conhece, é a imagem de uma
mulher que assusta as crianças quando elas vão
ao banheiro.” (4.§). A oração destacada expressa
causa.
concessão.
finais.
consecução.
tempo.

* * *

INFORMÁTICA
Atenção!

Não ESQUEÇA de marcar o número
correspondente à sua prova na
Folha de Respostas.

QUESTÃO 11

QUESTÃO 06
Assinale a expressão que teve seu significado
analisado corretamente.
(A)
“muitas vezes” (6.§) (modo)
(B)
“desde cedo” (4.§) (lugar)
(C)
“necessariamente” (1.§) (tempo)
(D)
“novamente” (6.§) (modo)
(E)
“com coragem” (5.§) (modo)

A figura a seguir ilustra parte de uma planilha do
Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português
– Brasil). Nesta planilha, para obter o resultado
contido na célula B21 foi inserida uma função que
retornou como resultado o maior salário da tabela
“TABELA SALÁRIO”. Baseado nesta planilha
assinale a alternativa que apresenta a função
correta.
Obs.: Considere as planilhas eletrônicas Microsoft
Excel 2010 e BrOffice.org 3.2 Calc (instalação
padrão português – Brasil).

QUESTÃO 07
A expressão que NÃO funciona como adjunto
adverbial é
(A)
“do ambiente”. (3.§)
(B)
“no dia seguinte”. (6.§)
(C)
“assim”. (4.§)
(D)
“Por fim”. (6.§)
(E)
“No ambiente iluminado”. (3.§)
QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão que funciona como agente da passiva
no texto é
“apenas” (2.§)
“Paralelamente” (4.§)
“Primeiramente” (2.§)
“apenas” (3.§)
“pela claridade” (3.§)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)

No último parágrafo, o autor conclui que o principal
responsável por atrapalhar a criança é
ela mesma, pois não é capaz de enfrentar seus medos
e os próprios pais, que a protegem demais.
a falta de recursos que ela possui para poder enfrentar
os medos que ela própria cria para si.
os pais, que a superprotegem, fazendo-a crer que é
desprovida de recursos para enfrentar o medo.
a vida, que lhe impõe dificuldades e medos, fazendo
que ela tenha de enfrentá-los sozinha.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=MÁXIMO(B3-B19)
=MAIOR(B3:B19)
=MAIOR(B3:B19;1)
=MÁXIMO(B3;B19)
=MAIOR(B3:B19;>)

QUESTÃO 15
Um usuário abriu um arquivo e fez alterações,
porém não quer perder o arquivo original e sim
salvar uma nova versão deste arquivo. Qual o
procedimento correto a ser adotado por este
usuário?
Obs.: Considere o Sistema Operacional Windows
7 Ultimate (instalação padrão em português).
No programa em uso, clique no menu Arquivo e
em Salvar.
No programa em uso, clique no menu Arquivo e
em Salvar Como.
No programa em uso, clique no menu Arquivo e
em Salvar e Enviar.
No programa em uso, clique no menu Arquivo e
em Opções e após selecione Novo Documento.
No programa em uso, clique no menu Arquivo e
em Opções, após selecione Duplicar documento.

QUESTÃO 12

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considerando o processador de texto Microsoft
Word 2010 (instalação padrão português – Brasil)
assinale a alternativa que descreve corretamente a
função do recurso Letra Capitular.
Recurso que insere textos decorativos em um
documento.
Insere número de página no início do documento
(capítulo).
Exibe o conteúdo do cabeçalho no alto de cada página
impressa.
Insere uma caixa de texto pré-formatada no início do
documento.
Cria uma letra maiúscula grande no início de um
parágrafo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

* * *

QUESTÃO 13

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

Em relação a conceitos de sistema operacional,
assinale a alternativa correta.
No Linux é possível alterar o código fonte para criar
um novo Kernel.
O Sistema Operacional Linux tem maior velocidade
de processamento quando comparado ao Sistema
Operacional Windows, pois permite gerenciar discos
com maior capacidade de armazenamento.
Assim como o Linux, o Windows é um sistema de
código aberto desenvolvido por programadores
voluntários espalhados por toda a internet e distribuído
gratuitamente.
O comando “end” do Linux permite finalizar processos
em execução.
O pacote Samba instalado em um servidor Linux,
permite o compartilhamento de arquivos e serviços
de impressão entre máquinas com o sistema Linux,
porém não permite compartilhar nenhum tipo de
arquivos e serviços com máquinas com sistema
operacional Windows.

CONHECIMENTOS GERAIS
Atenção!

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
__________ é uma rede de computadores de uso
___________ para compartilhamento de dados
e informações __________________a qualquer
usuário com acesso à Internet.
Intranet / público / disponível
Internet / monitorado / não disponível
URL / privado / disponível
Intranet / privado / não disponível
URL / público / disponível

Cargo: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
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Não ESQUEÇA de marcar o número
correspondente à sua prova na
Folha de Respostas.
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O fenômeno ocorrido no nordeste brasileiro de
meados do século XIX ao início do século XX, que
teve suas origens em questões sociais e fundiárias
do Nordeste brasileiro, caracterizando-se por
ações violentas de grupos ou indivíduos isolados
que assaltavam fazendas, sequestravam coronéis
e saqueavam comboios e armazéns, não tinham
moradia fixa, viviam perambulando pelo sertão,
praticando tais crimes, fugindo e se escondendo e
cujo líder mais conhecido foi Virgulino Ferreira da
Silva, “O Lampião” denomina-se
Cangaço.
Conjuração.
Confederação do Equador.
Cabanagem.
Sociedade de Canudos.

PROVA 01

QUESTÃO 17

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 20

Entrou em vigência, em Abril de 2013, a Lei
12.737/2012 sobre crimes na internet proposta pelo
deputado Paulo Teixeira. A nova Lei altera o Código
Penal para tipificar como infrações uma série de
condutas no ambiente digital, principalmente
em relação à invasão de computadores, tablets
ou smartphones, conectados ou não à internet,
com o fim de obter, adulterar ou destruir dados
ou informações além de estabelecer punições
específicas, algo inédito até então. Essa lei ficou
conhecida popularmente como
Lei Cristiane Torloni.
Lei Luana Piovani.
Lei Maria da Penha.
Lei Carolina Dieckmann.
Lei Lívia Marine.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

* * *

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A eleição do novo papa fez história e surpreendeu
a todos no ano de 2013. O arcebispo de Buenos
Aires, Jorge Mario Bergoglio, foi favorito no
conclave de 2005, que acabou elegendo o alemão
Joseph Ratzinger. Ninguém achava que, oito anos
depois, Bergoglio substituiria Ratzinger, que
renunciou em meio a denúncias de corrupção
e pedofilia. O Papa Francisco, como passou a
ser chamado, é o primeiro jesuíta e o primeiro
latino-americano que vai comandar 1,2 bilhões
de católicos. Qual o evento que será realizado no
Brasil no ano de 2013 e terá a visita confirmada do
Papa Francisco?
Procissão de Aparecida.
Encontro Mundial dos Católicos.
Hallel.
Copa das Confederações.
Jornada Mundial da Juventude.

Atenção!

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Morreu em 19 de maio de 2013 a 242ª (ducentésima
quadragésima segunda) vítima do incêndio
ocorrido na Boate Kiss, a tragédia ocorreu na
madrugada do dia 27 de janeiro desse mesmo ano,
quando uma fagulha de um sinalizador usado pela
banda que realizava um show pirotécnico chegou
ao teto da casa noturna e queimou a espuma
de revestimento acústico, o fogo se alastrou
rapidamente e gerou uma fumaça formada por
monóxido de carbono com cianeto. Qual cidade
brasileira foi palco dessa tragédia?
Porto Alegre.
Curitiba.
Santa Maria.
Campinas.
Campo Grande.

w

De acordo com a NR 6 que se refere aos
equipamentos de proteção individual (EPI), é de
responsabilidade do trabalhador
responsabilizar-se pela higienização e manutenção
periódica.
registrar o seu fornecimento.
substituir imediatamente, quando danificado ou
extraviado.
comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
qualquer irregularidade observada.
responsabilizar-se pela guarda e conservação.

QUESTÃO 22
Sobre a NR 9 que se refere ao Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), é correto
afirmar que
(A)
consideram-se agentes químicos as diversas
formas de energia a que possam estar expostos os
trabalhadores, tais como: ruído e vibrações.
(B)
consideram-se agentes físicos as substâncias,
compostos ou produtos que possam penetrar no
organismo pela via respiratória, como poeiras, fumos
e névoas.
(C)
consideram-se agentes mecânicos as bactérias,
fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre
outros.
(D)
a elaboração, implementação, acompanhamento e
avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho – SESMT.
(E)
é função do empregador de uma instituição seguir as
orientações recebidas nos treinamentos oferecidos
dentro do PPRA.
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Não ESQUEÇA de marcar o número
correspondente à sua prova na
Folha de Respostas.

QUESTÃO 21

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Sergipe é uma das 27 unidades Federativas
do Brasil, o Estado está localizado na Região
Nordeste, é o menor Estado da Federação
ocupando uma área total de 21.910 Km² e tem
como capital Aracaju, o seu maior Município.
Nesse sentido, quais são os Estados que fazem
limite com o Estado de Sergipe.
Bahia e Piauí.
Bahia e Alagoas.
Rio Grande do Norte e Piauí.
Bahia, Alagoas e Pernambuco.
Alagoas e Pernambuco.

PROVA 01

QUESTÃO 23

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( )

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Entende-se por ______________________, para os
fins da NR 15 (Atividades e Operações Insalubres),
a concentração ou intensidade máxima ou
mínima relacionada com a natureza e o tempo
de exposição ao agente, que não causará dano à
saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.
Limite de Tolerância
Limite de Intolerância
Limite de Neutralidade
Limite de Risco
Limite de Segurança

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 24

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O exercício de trabalho em condições de
periculosidade assegura ao trabalhador a
percepção de adicional, incidente sobre o salário,
sem os acréscimos resultantes de gratificações,
prêmios ou participação nos lucros da empresa,
equivalente a
40% (quarenta por cento).
30% (trinta por cento).
20% (vinte por cento).
50% (cinquenta por cento).
10% (dez por cento).

(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 26
Para que a vigilância epidemiológica possa propor
ações de prevenção e controle a partir do estudo
do comportamento das doenças e agravos à
população, é importante seguir algumas etapas.
Sobre essas etapas, relacione as colunas e
assinale a alternativa com a sequência correta.

5.
( )

( )

Coleta de dados.
Processamento dos dados.
Análise dos dados.
Promoção das ações de
prevenção.
Divulgação das informações.

controle

w

Compreende um número de casos de doença
acima do esperado, sem respeitar limites entre
países ou continentes. Os exemplos mais comuns
são a Aids e a tuberculose. O enunciado refere-se
ao conceito de
Pandemia.
Epidemia.
Surto.
Endemia.
Infecção.

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)

(D)

e

(E)

Busca interpretar as informações coletadas,
procurando estabelecer as relações
causais.
Consiste em planejar e executar ações
como vacinações, tratamento dos doentes,
controle do ambiente, divulgação de
informações sobre precauções para

Cargo: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

Refere-se ao comportamento das doenças numa
população exposta ao adoecimento. O enunciado
corresponde a qual indicador de saúde?
Letalidade.
Mortalidade.
Morbidade.
Natalidade.
Agravos de Notificação.

QUESTÃO 28

No Sistema de Vigilância Epidemiológica, o
principal instrumento de coleta dos dados de
notificação compulsória é
Sistema de Informações Hospitalares (SIH).
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
(SINASC).
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan).
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
Sistema de Informações Ambulatorial (SAI).

1.
2.
3.
4.

3 – 4 – 5 – 1 – 2.
2 – 5 – 1 – 3 – 4.
1 – 4 – 2 – 3 – 5.
3 – 4 – 1 – 5 – 2.
4 – 2 – 5 – 1 – 3.

QUESTÃO 27

QUESTÃO 25

(A)
(B)

transmissão de doenças.
Consiste em buscar junto às fontes de
dados as informações relevantes que
possam colaborar na identificação de
situações de risco.
Objetiva mostrar os resultados alcançados
de forma simples e clara, de modo que todos
os interessados possam compreendê-los.
Significa reunir todos os dados coletados
e agrupá-los de acordo com seu grau de
importância e relevância.

7

As ações de enfermagem nas arritmias cardíacas
incluem, EXCETO
proporcionar sono e repouso adequados, garantindo
ambiente livre de ruídos.
monitorizar sinais vitais.
observar os cuidados com a administração de
antiarrítmicos (verificação de pulso antes e após a
dosagem prescrita).
orientar a família e a pessoa acometida sobre os
procedimentos a serem realizados.
destacar a importância do controle do estresse, de se
evitar o uso do fumo e aumentar a ingestão de cafeína
(café, chá mate, chá preto).

PROVA 01

QUESTÃO 30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 33

É um quadro clínico crítico, decorrente da
incapacidade do ventrículo esquerdo em bombear
o sangue pela válvula aórtica, causando um
acúmulo de líquido nos pulmões. O enunciado
refere-se
ao Infarto Agudo do Miocárdio.
ao Edema Agudo de Pulmão.
à Arritmia Cardíaca.
à Angina.
à Parada Respiratória.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31
A miocardite é
(A)
uma inflamação da parede miocárdica, resultante de
um processo infeccioso de origem viral, parasitária,
radiativa, por agentes tóxicos e outras drogas.
(B)
um processo inflamatório difuso que acomete as
articulações, o tecido subcutâneo, o sistema nervoso
central, a pele e o coração, podendo atingir todas as
faixas etárias.
(C)
uma doença crônica irreversível, caracterizada por
obstrução brônquica e distensão alveolar.
(D)
uma obstrução dos bronquíolos, em decorrência do
bronquioespasmo (estreitamento dos brônquios),
associada ao edema das mucosas e à produção
excessiva de muco (catarro).
(E)
uma inflamação do parênquima pulmonar, associada
ao aumento acentuado dos líquidos intersticial e
alveolar.

QUESTÃO 34
Os ácidos graxos essenciais (AGE) devem ser
evitados em qual situação?
(A)
Associado ao alginato de cálcio ou carvão ativado.
(B)
Feridas com cicatrização por 1ª intenção.
(C)
Tratamento de feridas abertas.
(D)
Prevenção de úlceras de pressão.
(E)
Aplicação tópica em pele íntegra.
QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 32
Sobre as alterações do nível de consciência,
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que
se afirma a seguir e assinale a alternativa com a
sequência correta.
( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Artigos como comadre, papagaio e termômetros
são considerados
artigos laváveis.
artigos neutros.
artigos críticos.
artigos semicríticos.
artigos não críticos.

QUESTÃO 38
As áreas hospitalares são classificadas de acordo
com os riscos de infecção que possam oferecer
aos pacientes. Dessa forma podemos considerar o
banco de sangue como
(A)
área semicrítica.
(B)
área não crítica.

F – V – V – V.
V – F – V – V.
F – F – F – V.
F – F – V – V.
V – V – V – V.
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Fibras de não-tecido, derivados de algas marinhas,
composto pelos ácidos gulurônico e manurônico,
com íons cálcio e sódio incorporados em suas
fibras. O enunciado refere-se a qual tipo de
cobertura para feridas?
Placa de hidrocoloide.
Cobertura não aderente estéril.
Colagenase.
Carvão ativado.
Alginato de cálcio.

QUESTÃO 36
A Sulfadiazina de prata está indicada no/na
(A)
prevenção de colonização e tratamento da ferida
queimada.
tratamento ambulatorial e domiciliar de úlceras
(B)
venosas de perna e edema linfático.
(C)
desbridamento de tecidos desvitalizados.
(D)
tratamento de feridas com exsudato abundante com
ou sem infecção.
(E)
feridas infectadas exsudativas, com ou sem odor.

No estágio de letargia, a pessoa perde a
capacidade de raciocínio rápido, lógico.
Encontra-se desorientada no tempo e no
espaço e, às vezes, torna-se inquieta e
agitada.
Na confusão, a pessoa apresenta-se apática,
sem expressão, a fala e os movimentos só
ocorrem quando estimulados, mantém-se
sonolenta, perdida no tempo e no espaço.
No torpor, a pessoa permanece dormindo,
com dificuldade de responder a estímulos
verbais, porém reage aos estímulos
dolorosos.
No coma, a pessoa não responde a
estímulos verbais ou dolorosos e nem
apresenta reação aos reflexos de tosse,
vômitos e da córnea.

Cargo: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

Qual o tipo de cicatrização de uma ferida que está
relacionada a ferimentos infectados e a lesões com
perda acentuada de tecido, onde não é possível
realizar a junção das bordas, acarretando um
desvio da sequência esperada de reparo tecidual?
Fechamento de quinta intenção.
Fechamento de quarta intenção.
Fechamento de segunda intenção.
Fechamento de terceira intenção.
Fechamento de primeira intenção.

PROVA 01

(C)
(D)
(E)

(C)
(D)
(E)

área crítica.
área neutra.
área acrítica.

QUESTÃO 39

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 43
Sobre os produtos que podem ser utilizados para
a higienização das mãos, informe se é verdadeiro
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale
a alternativa com a sequência correta.

Os equipamentos básicos para a higienização das
mãos incluem, EXCETO
lavatórios/pias.
hidratante para as mãos.
dispensadores de sabonete e antissépticos.
porta-papel toalha.
lavabo cirúrgico.

( )

QUESTÃO 40

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

( )

O estado nutricional do paciente interfere
diretamente em seus processos orgânicos
como, por exemplo, no desenvolvimento de seus
mecanismos de defesa imunológica. Sobre a
nutrição do paciente, assinale a alternativa correta.
Não é da competência dos profissionais da
enfermagem acompanhar, tanto no nível domiciliar
como no hospitalar, o paciente durante as refeições.
Os pacientes impossibilitados de alimentar-se sozinhos
devem ser assistidos pelo serviço de nutrição, o qual
deve providenciar os cuidados necessários de acordo
com o grau de dependência existente.
Visando evitar que o paciente se desidrate, o serviço
de nutrição deve observar o atendimento de sua
necessidade de hidratação.
Durante o processo, proteger o tórax do paciente com
toalha ou guardanapo, limpando-lhe a boca sempre
que necessário. Ao final, realizar a higiene oral.
A posição deitada é a mais conveniente, porém, devese estar atento para evitar aspiração acidental de
líquido.

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)

(D)

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para entender os objetivos das diversas
abordagens à higienização das mãos, o
conhecimento da microbiota normal da pele
é essencial. Sobre o enunciado, assinale a
alternativa correta.
A estrutura básica da pele inclui, da camada interna
para a mais externa: estrato córneo, epiderme, derme,
e hipoderme.
Devido à sua localização e extensa superfície, a pele
dificilmente é exposta a microrganismos do ambiente.
A microbiota residente, que coloniza a camada
superficial da pele, sobrevive por curto período de
tempo e é passível de remoção pela higienização
simples das mãos.
A microbiota transitória que está aderida às camadas
mais profundas da pele é mais resistente à remoção
apenas por água e sabonete.
A pele pode servir como reservatório de microrganismos
que podem ser transmitidos por contato direto.

w

F – V – F – V.
V – V – F – F.
F – V – V – V.
F – F – V – V.
V – V – V – V.

Os mecanismos de ação das vacinas são diferentes,
variando segundo seus componentes antigênicos.
A vacina BCG, por exemplo, é constituída de
suspensão de bactérias vivas atenuadas.
componentes das bactérias.
suspensão de bactérias mortas ou avirulentas.
toxinas obtidas em cultura de bactérias.
vírus vivos atenuados.

QUESTÃO 45

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O produto em que a vacina é apresentada contém,
além do agente imunizante, outros componentes.
Um dos componentes contendo alumínio e que
é comumente utilizado para aumentar o poder
imunogênico de algumas vacinas é chamado de
antibiótico.
suspensão.
estabilizadores.
adjuvantes.
conservantes.

QUESTÃO 46

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 42
O principal problema da higienização das mãos é
(A)
a falta de bons produtos.
(B)
a negligência desta prática.

Cargo: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

Em geral, a higienização com sabonete
líquido remove a microbiota residente,
tornando as mãos limpas.
O sabonete líquido torna-se passível de
contaminação, caso o reservatório seja
completado sem esvaziamento e limpeza
prévia.
Os agentes antissépticos utilizados para
higienização das mãos devem ter ação
antimicrobiana imediata e efeito residual ou
persistente.
Os álcoois têm rápida ação microbicida,
quando aplicados à pele, mas não têm
atividade residual apreciável.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 41

(A)

a falta de tempo.
a indisponibilidade de pia.
o excesso de tarefas.
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Não constituem contra-indicação à vacinação,
EXCETO
desnutrição.
doenças benignas comuns.
doenças agudas febris graves.
doença neurológica estável.
antecedente familiar de convulsão.

PROVA 01

QUESTÃO 47

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEMBRETE

As máscaras de ambú podem ser consideradas
como
artigos acríticos.
artigos não críticos.
artigos críticos.
artigos semicríticos.
artigos descartáveis.

Não ESQUEÇA de marcar o número
correspondente à sua prova na Folha
de Respostas.

QUESTÃO 48

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É um processo de eliminação ou destruição de
todos os microrganismos na forma vegetativa,
independente de serem patogênicos ou não,
presentes nos artigos e objetos inanimados.
A destruição de algumas bactérias na forma
esporulada também pode acorrer, mas não se
tem o controle e a garantia desse resultado. O
enunciado refere-se à
desinfecção.
limpeza.
esterilização.
descontaminação.
ebulição.

QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É amplamente usado como desinfetante no âmbito
hospitalar, tanto o Etílico como o Isopropílico,
por terem atividade germicida, menor custo e
pouca toxicidade. O seu uso é restrito pela falta
de atividade esporicida, rápida evaporação e
inabilidade em penetrar na matéria proteica. O
enunciado refere-se ao
quaternário de Amônia.
formaldeído.
cloro.
iodo.
álcool.

QUESTÃO 50

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre a esterilização pelo calor seco, é correto
afirmar que
o mecanismo de esterilização está relacionado
com o calor latente e o contato direto com o vapor,
promovendo a coagulação das proteínas.
a inativação dos micro-organismos pelo calor seco é
resultante da oxidação e dessecação.
o tempo de exposição deve ser considerado incluindo
o tempo gasto para o aquecimento.
é uma alternativa na esterilização de artigos
termossensíveis, por atuar em baixas temperaturas.
tem por finalidade eliminar, mecanicamente, os microorganismos e/ou partículas através da passagem por
filtro microbiológico.

*

*

*
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