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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 

depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 

decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: • Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. • Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 01) Assinale a alternativa 
correta quanto ao emprego do sinal 
indicativo de crase. 

A) Andei à cavalo. 
B) Não assisto à filmes de terror. 
C) Fomos contrários à decisão. 
D) Ela começou histericamente à 

gritar. 
E) Estou disposto à estudar. 

Questão 02) Marque a alternativa 
em que ocorre o emprego correto do 
artigo antes dos substantivos. 

A) O diabete, a eclipse, o omelete. 
B) A dó, o cal, o elipse. 
C) A libido, a champanha, a 

presidenta. 
D) A campanha, a afã, o testemunha. 
E) O omoplata, o dinamite, a 

telefonema. 

Questão 03) Relacione os radicais 
gregos e latinos e seus respectivos 
significados nas duas colunas abaixo, 
e assinale a opção que apresenta a 
sequência numérica correta. 

1. andro (   ) coração 
2. crono (   ) muitos 
3. pluri (   ) tempo 
4. cordi (   ) homem 
5. proto (   ) primeiro 

A) 4, 3, 5, 1, 2. 
B) 4, 3, 2, 1, 5. 
C) 5, 4, 1, 2, 3. 
D) 2, 4, 5, 3, 1. 
E) 1, 2, 3, 4, 5. 

 

MATEMÁTICA 

Questão 04) A torre Eiffel 
construída em 1889 em Paris tem 
320 m de altura. Essa edificação é 
vista sob um ângulo de 30º por uma 
pessoa que se encontra a uma 
distância x da sua base, e cujos olhos 
estão no mesmo plano horizontal 
dessa base. A distância x é 
aproximadamente de 

A) 454 m 
B) 554 m 
C) 654 m 
D) 754 m 
E) 354 m 

Questão 05) Felipe recebe 
mensalmente um salário composto 
de duas partes: uma parte fixa, no 
valor de R$ 622,00, e uma variável, 
que corresponde a uma comissão de 
8% do total de vendas que ele fez 
durante o mês. A lei da função que 
melhor representa seu salário é 

A) y = (622 + 0,08)x 
B) y = (622 + 0,8)x 
C) y = 622 + 8x 
D) y = 622 + 0,8x 
E) y = 622 + 0,08x 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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 AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF - 04

 
CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) A Revolta dos 
Marinheiros de 1910 ou Revolta da 
Chibata foi um motim contra o uso 
de castigos corporais na Marinha de 
Guerra do Brasil. Os amotinados 
tomaram o controle de poderosos 
navios de guerra e ameaçaram 
bombardear a cidade do Rio de 
Janeiro. Seu líder era o marinheiro 
João Cândido Felisberto. 
Recentemente foi-lhe prestada uma 
homenagem póstuma quando seu 
nome foi atribuído a 

A) uma escola de aprendizes-
marinheiros. 

B) um cais do porto do rio de janeiro. 
C) uma ilha na baia de Guanabara. 
D) um navio petroleiro construído no 

nordeste. 
E) um navio-hospital da Marinha de 

Guerra do Brasil. 

Questão 07) O conjunto de revoltas 
e rebeliões que atingiram os países 
árabes do Norte da África, iniciado na 
Tunísia em 2010, e que no Egito 
provocou a destituição de Hosni 
Mubarack, ficou conhecido como 

A) Intifada. 
B) Guerra do Yom Kippur. 
C) Paz Celestial. 
D) Guerra do Golfo. 
E) Primavera Árabe. 

 

 
INFORMÁTICA 

Questão 08) No Word 2007, qual é o 

função do botão ?  

A) Colocar o texto selecionado em 
ordem alfabética ou classificar 
dados numéricos. 

B) Fazer o texto parecer como se 
tivesse sido marcado com um 
marca-texto. 

C) Colorir o plano de fundo do texto ou 
parágrafo selecionado. 

D) Alterar a cor do texto. 
E) Copiar a formatação de um local e 

aplicá-la a outro. 

Questão 09) Das opções abaixo, qual 
apresenta um dos principais objetivos 
do Power Point 2007? 

A) Auxiliar na formatação de textos. 
B) Facilitar a criação de planilhas 

eletrônicas. 
C) Criar arquivos compactados. 
D) Criar apresentações através de 

slides. 
E) Navegar na internet. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

Questão 10)  São princípios 
doutrinários do Sistema Único de 
Saúde - SUS: 

A) universalidade, integralidade e 
equidade. 

B) descentralização, regionalização e 
hierarquização. 

C) universalidade, regionalização e 
equidade. 

D) universalidade, equidade e 
hierarquização. 

E) descentralização,, universalidade 
e integridade. 

Questão 11) De acordo com o 
Código de Ética, é proibido ao 
profissional de enfermagem: 

A) administrar medicamento sem se 
certificar da natureza das drogas 
que o compõem e da existência de 
risco para o paciente. 

B) manter segredo sobre fato sigiloso 
de que tenha tomado 
conhecimento na atividade 
profissional. 

C) apor o número de inscrição do 
Conselho Regional de Enfermagem 
em sua assinatura quando no 
exercício profissional. 

D) participar de tratamento de 
paciente em iminente risco de 
vida, sem consentimento do 
cliente ou representante legal. 

E) acumpliciar-se com pessoas ou 
instituições que exerçam 
legalmente atividades de 
enfermagem. 

 

Questão 12) Compete à Direção 
Nacional do SUS, na forma da Lei 
8.080/90: 

A) executar serviços de alimentação 
e nutrição. 

B) formular, avaliar e apoiar políticas 
de alimentação e nutrição. 

C) coordenar a rede estadual de 
laboratórios de saúde pública e 
hemocentros. 

D) participar da organização da rede 
regionalizada e hierarquizada do 
SUS, em articulação com a sua 
direção estadual. 

E) gerir laboratórios públicos de 
saúde e hemocentros. 

Questão 13) Trata-se de um 
composto destinado à desinfecção de 
artigos semicríticos que não possam 
sofrer esterilização pelo calor úmido 
ou seco, tais como objetos, 
instrumentos e acessórios que 
entram em contato com tecidos 
subepiteliais, lesados, órgãos e 
sistema vascular. A descrição acima 
corresponde a 

A) hipoclorito de sódio a 0,01%. 
B) álcool a 70%. 
C) álcool iodado. 
D) quaternário de amônio. 
E) glutaraldeído a 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 14) A Vacina tetravalente 
(DTP + Hib) protege a criança contra 

A) rubéola, tétano, coqueluche, 
meningite e outras infecções.  

B) difteria, tuberculose, coqueluche, 
meningite e outras infecções.  

C) difteria, tétano, raiva, meningite e 
outras infecções.  

D) difteria, tétano, coqueluche, 
meningite e outras infecções.  

E) difteria, tétano, sarampo, 
meningite e outras infecções.  

Questão 15)  ___________ é a 
comunicação da ocorrência de 
determinada doença ou agravo à 
saúde, feita à autoridade sanitária 
por profissionais de saúde ou 
qualquer cidadão, para fins de 
adoção de medidas de intervenção 
pertinentes. Marque a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna 
acima. 

A) Vigilância epidemiológica. 
B) Notificação. 
C) Dados de morbidade. 
D) Dados de mortalidade. 
E) Inquéritos epidemiológicos. 

Questão 16) A manobra de Heimlich 
é um procedimento de emergência 
destinada a 

A) desobstruir as vias aéreas 
superiores. 

B) remover líquidos da cavidade 
nasal. 

C) movimentar êmbolos 
endovenosos.  

D) remover conteúdo gástrico. 
E) remover conteúdo vesical. 

 
 

Questão 17) Para que os 
medicamentos sejam administrados, 
é necessário que se conheçam seus 
principais efeitos colaterais e/ou 
adversos. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta. 

A) Os medicamentos sedativos 
causam agitação. 

B) Os medicamentos analgésicos 
causam febre prolongada. 

C) Os medicamentos antieméticos 
provocam vômito intenso. 

D) Os medicamentos 
hipoglicemiantes aumentam a 
glicemia. 

E) Alguns medicamentos anti-
hipertensivos podem causar tosse. 

Questão 18) Doenças transmissíveis 
são aquelas causadas por um agente 
infeccioso específico ou pela toxina 
por ele produzida, por meio da 
transmissão desse agente ou de seu 
produto tóxico, a partir de uma 
pessoa ou animal infectado, ou ainda 
de um reservatório para um 
hospedeiro suscetível, quer direta ou 
indiretamente, intermediado por 
vetor ou ambiente. Com base nessa 
informação, assinale a alternativa em 
que todas as doenças citadas são 
transmissíveis. 

A) Tuberculose, leishmaniose e 
hepatites virais. 

B) Hipertensão arterial, hanseníase e 
dengue. 

C) Diabetes mellitus, meningite e 
malária. 

D) Febre tifoide, cirrose hepática e 
coqueluche. 

E) Cólera, leptospirose e asma.  
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Questão 19) Aponte a pressão 
arterial a partir da qual uma pessoa 
pode ser considerada hipertensa. 

A) 150/100 mmHg. 
B) 120/90 mmHg. 
C) 110/80 mmHg. 
D) 130/80 mmHg.  
E) 140/90 mmHg. 

Questão 20) A região de escolha 
para administração de medicamentos 
pela via intramuscular em recém-
nascidos é o músculo  

A) glúteo. 
B) deltoide. 
C) abdominal. 
D) vasto lateral da coxa. 
E) tibial anterior. 

Questão 21) Com base no código de 
ética do profissional da enfermagem, 
aponte o que NÃO constitui princípio 
fundamental dessa profissão. 

A) A enfermagem é uma profissão 
comprometida com a saúde do ser 
humano e da coletividade. Atua na 
promoção, proteção, recuperação 
da saúde e reabilitação das 
pessoas, respeitando os preceitos 
éticos e legais.  

B) O profissional de enfermagem 
participa, como integrante da 
sociedade, das ações que visem 
satisfazer às necessidades de 
saúde da população.  

C) O profissional de enfermagem 
respeita a vida, a dignidade e os 
direitos da pessoa humana, em 
todo o seu ciclo vital, sem 
discriminação de qualquer 
natureza.  

 

D) O profissional de enfermagem 
exerce suas atividades com 
justiça, competência, 
responsabilidade e honestidade.  

E) O profissional de enfermagem 
presta assistência à saúde visando 
à promoção do ser humano 
individualmente.  

Questão 22)  Alguns casos de 
socorro levam o socorrista a verificar 
o pulso da vítima através da 
apalpação digital do pulso carotídeo. 
Estando este ausente, deve-se 
realizar uma massagem, que consiste 
na aplicação de uma pressão sobre o 
tórax da vítima contra uma superfície 
rígida e resistente, o que provocará 
uma compressão do coração entre o 
esterno e a coluna dorsal, e um 
aumento de pressão intratoráxica, 
provocando o esvaziamento ativo e 
enchimento passivo das cavidades do 
coração, fazendo o sangue circular 
por todo o organismo. Neste caso, 
estamos descrevendo 

A) uma respiração artificial. 
B) uma massagem pulmonar. 
C) uma regurgitação. 
D) uma massagem cardíaca. 
E) massagem cardiorrespiratória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 23) Analise as alternativas 
abaixo sobre os principais fatores de 
risco de câncer cérvico-uterino e 
assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Doenças sexualmente 
transmissíveis. 

B) Múltiplos parceiros. 
C) Relações sexuais precoces. 
D) Infecção pelo HPV (Vírus Papiloma 

Humano). 
E) Inexistência do hábito de fumar. 

Questão 24) O ferimento é uma 
quebra de integridade dos tecidos 
internos ou externos do corpo. Sobre 
o mesmo, é correto afirmar que 

I. os ferimentos podem ser abertos 
(quebras da pele ou da mucosa) e 
fechados (ocorrem com tecidos 
debaixo da pele); 

II. entre os procedimentos indicados 
para tratar de um ferimento 
estão: limpar o ferimento com 
água limpa e proteger o 
ferimento com gaze esterilizada 
ou pano limpo; 

III. pode-se estancar eventuais 
sangramentos, utilizando-se, para 
tanto, o açúcar ou o pó de café, 
entre outros; 

IV. em caso de sangramento no 
nariz, não se deve procurar 
estancá-lo para que a 
higienização natural seja 
possível; 

V. em caso de ferimento nos olhos, 
não se deve esfregá-los. 

Escolha a alternativa que indica as 
afirmativas corretas. 

 

 

A) Somente as afirmativas I, II e III. 
B) Somente as afirmativas I, II e IV. 
C) Somente as afirmativas I, II e V. 
D) Somente as afirmativas II, III e V. 
E) Somente as afirmativas II, IV e V. 

Questão 25) Na  área de saúde, o 
ambiente de trabalho oferece aos 
profissionais múltiplos e variados 
riscos, causados por agentes 
químicos, físicos, biológicos, 
ergométricos, etc. Analise as 
alternativas abaixo e  assinale a que 
corresponde  ao cuidado com 
materiais perfurocortantes. 
 
A) Não reencapar agulhas. 
B) Desconectar as agulhas das 

seringas. 
C) Jogar material perfurocortante em 

lixo comum. 
D) Usar agulhas para fixar papéis. 
E) Não utilizar luvas de 

procedimentos para punção 
venosa e coleta de sangue. 

Questão 26) Curativo é o 
tratamento de qualquer tipo de 
lesão. Consiste na limpeza da lesão, 
contribuindo para o processo de 
cicatrização. Assinale a alternativa 
correta quanto ao tipo de curativo 
que tem por objetivo estancar 
hemorragia ou vedar bem uma 
incisão. 

A) Curativo com drenagem. 
B) Curativo oclusivo. 
C) Curativo aberto. 
D) Curativo compressivo. 
E) Curativo com irrigação. 
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Questão 27) A hemorragia é uma 
complicação pós-operatória que 
requer monitoramento dos sinais 
vitais. São manifestações clínicas que 
podem evidenciar hemorragia: 

A) hipertermia e pele fria. 
B) palidez e aumento da PA. 
C) taquicardia e hipotermia. 
D) queda da saturação de O2 e sinais 

estáveis. 
E) taquicardia e hipertermia. 

Questão 28) Relacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira. 
 

1ª coluna 2ª coluna 
1) eupneia (  ) respiração 

acelerada 
2) dispneia (  ) respiração 

normal 
3) bradipneia (  ) ausência de 

movimentos 
respiratórios 

4) taquipneia (  ) dor ou 
dificuldade de 
respirar 

5) apneia (  ) diminuição do 
número de 
movimentos 
respiratórios 

Assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta. 

A) 2, 1, 4, 3 e 5 
B) 5, 4, 3, 2 e 1 
C) 3, 4, 5, 2 e 1 
D) 4, 1, 5, 2 e 3 
E) 1, 2, 3, 4 e 5 
 

 

Questão 29) No ambiente 
hospitalar, artigos críticos são 
aqueles que penetram o sistema 
vascular ou que estão conectados 
diretamente com esse sistema. NÃO 
constitui artigo crítico: 

A) jelcos. 
B) intracath. 
C) endoscópios. 
D) scaps. 
E) cateter vascular. 

Questão 30) Sondagem 
nasogástrica é a introdução de uma 
sonda/cateter através do nariz ou da 
boca até o estômago, e tem como 
finalidade, EXCETO 

A) controlar o volume urinário. 
B) lavagem gástrica. 
C) administração de medicamentos. 
D) infusão de dietas. 
E) descompressão gástrica. 
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