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AUXILIAR DE ENFERMAGEM
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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o texto abaixo e responda às
questões 1 a 6:
“Uma vez, ao chegar o inverno, uma cigarra que
estava morta de fome se aproximou à porta de um
formigueiro pedindo comida. Ao seu pedido, as
formigas responderam fazendo a seguinte pergunta:
- Por que durante o verão você não fez uma reserva
de alimentos como a gente fez?
A cigarra respondeu:
- Estive cantando alegremente o tempo todo e
desfrutando do verão plenamente. Se soubesse
como seria duro o inverno...!
As formigas lhe disseram:
- Enquanto a gente trabalhou duro durante o
verão para ter as provisões e poder passar o
inverno tranquilamente, você perdia o tempo todo
cantando. Assim, que agora... Continue cantando e
dançando!”
________________________________________
01. Assinale a alternativa que apresenta uma
interpretação adequada a essa fábula:
a) Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações,
se a sua conduta é pura e reta.
b) O medíocre discute pessoas. O comum discute
fatos. O sábio discute idéias.
c) Se não queres que ninguém saiba, não o faças.
d) O preguiçoso não lavra no outono; pelo que
mendigará na colheita, e nada receberá.
________________________________________
02. A respeito do termo “morta” presente na frase:
“uma cigarra que estava morta de fome”, é correto
afirmar que está empregado no sentido:
a) literal, visto que a cigarra estava realmente morta.
b) formal e informal, pois o texto é uma fábula oral.
c) regional, porque a compreensão da morte é
diferenciada de acordo com a região.
d) figurado, usado para denotar que a cigarra estava
com muita fome.
________________________________________
03. A respeito das palavras “alegremente” e
“plenamente” presentes no texto é correto afirmar
que são:
a) advérbios de modo, usados para caracterizar as
ações a que se referem.
b) pronomes de intensidade, utilizados para se
referir a lugares no texto.
c) verbos de ligação, empregados em sentido
figurado.
d) substantivos adjetivados, escolhidos pelo autor
para enfatizar características.

04. Os termos “cantando” e “dançando” presentes
na frase: “Continue cantando e dançando!” são:
a) interjeições, pois exprimem as características da
cigarra e da formiga.
b) conjunções, pois conectam as ações realizadas
pela cigarra.
c) verbos no gerúndio, pois referem-se a ações
contínuas, em andamento.
d) artigos indefinidos, assim como o futuro da
cigarra.
________________________________________
05. Na frase: “a gente fez”, é correto afirmar que o
uso de “a gente”:
a) está empregado incorretamente, pois o sujeito
são as formigas.
b) é um sinônimo de “nós” e está empregado
corretamente no texto.
c) está no plural, mas deveria estar no singular.
d) está no singular, mas deveria estar no plural.
________________________________________
06. A respeito dos sinais de pontuação presentes no
texto e suas funções, assinale a alternativa correta.
a) Há o uso de travessões e dois pontos, pois se
trata de um texto com diálogos.
b) Não há pontos de interrogação no texto, o que
compromete sua compreensão.
c) Há o uso indevido de pontos de exclamação, já
que se trata de um texto formal.
d) Não há a necessidade do uso dos sinais de
pontuação neste tipo de texto.
QUESTÕES
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MATEMÁTICA

07. O oitavo termo da Progressão Geométrica: 3,
6, 12, ... é:
a) 384.
b) 2187.
c) 768.
d) 999.
________________________________________
08. Três amigos dividiram uma caixa de doces entre
si. O primeiro pegou metade dos doces, o segundo
pegou um terço do restante e, para o último,
sobraram apenas 6 doces na caixa. Quantos doces
haviam inicialmente na caixa?
a) 25.
b) 36.
c) 18.
d) 15.
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09. Qual o capital que, aplicado em um regime de
juros simples de 1% ao ano por 6 meses, fornece
um montante de R$ 75.375,00?
a) R$ 70.000,00.
b) R$ 35.000,00.
c) R$ 75.300,00.
d) R$ 75.000,00.
________________________________________
10. Em uma caixa existem bolas numeradas de
1 a 50. Retirando-se uma bola ao acaso, qual a
probabilidade de se retirar uma bola contendo um
número múltiplo de 6?
a) 8%
b) 16%
c) 6%
d) 48%
________________________________________
11. Um triângulo retângulo e isósceles possui
catetos de medidas igual a 6cm. Qual a área desse
triângulo?
a) 36cm².
b) 48cm².
c) 12cm².
d) 18cm².
________________________________________
12.

A

a) – 1.
b) – 4.
c) 0.
d) +4.

menor

das

soluções

da

equação

é:

QUESTÕES 13 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS
13. Em setembro, a Câmara dos Deputados votou
pela cassação do mandato do ex-Presidente
da Casa, Eduardo Cunha (PMDB). A acusação
apresentada contra ele no Conselho de Ética era
a de que:
a) agiu levianamente na abertura do processo de
impeachment contra Dilma Rousseff.
b) havia mentido sobre a existência de contas no
exterior na CPI da Petrobras.
c) cometeu crime de responsabilidade, no caso das
chamadas “pedaladas fiscais”.
d) tinha ocultado da Justiça o fato de ser proprietário
de um apartamento no Guarujá.
________________________________________

“Passados ______ anos do Onze de Setembro,
Nova York ainda não saiu da mira do terrorismo.
Aliás, as ameaças até aumentaram. Além da Al
Qaeda, os EUA ainda precisam se preocupar
com o grupo jihadista Estado Islâmico e com os
extremistas ‘criados em casa’”. (Da Agência Ansa,
11/09/2016, com adaptações).
a) cinco
b) dez
c) quinze
d) vinte
________________________________________
15. Em agosto deste ano, o Senado Federal
decidiu afastar definitivamente Dilma Rousseff
da Presidência da República. Dos 81 senadores
presentes na sessão final do julgamento, quantos
votaram a favor do afastamento da ex-presidente?
a) 21.
b) 41.
c) 61.
d) 81.
________________________________________
16. Em abril, há um feriado nacional que relembra a
importância de Tiradentes para a história do Brasil.
Esse personagem tem relação direta com qual fato
histórico?
a) Abolição da Escravatura.
b) Descobrimento do Brasil.
c) Inconfidência Mineira.
d) República do Café com Leite.
________________________________________
17. Entre 1964 e 1988, o Brasil vivenciou um período
histórico caracterizado por uma série de governos
militares. Assinale a alternativa que indica o nome
de um presidente brasileiro no período.
a) Ernesto Geisel.
b) Fernando Collor.
c) Getúlio Vargas.
d) Prudente de Moraes.
________________________________________
18. Após o afastamento de Dilma Rousseff da
Presidência da República, assumiu o cargo o
político e advogado Michel Temer. A quais partidos
pertencem, respectivamente, Dilma e Temer?
a) PT e PSOL.
b) PSOL e DEM.
c) PT e PMBD.
d) PSOL e PSB.

14. Leia a seguinte notícia, veiculada em setembro
deste ano, e assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna:
2

19. Neste ano, um país votou a favor de sua saída
da União Europeia, evento que ficou conhecimento
mundialmente como “Brexit”. Qual foi este país?
a) França.
b) Grécia.
c) Itália.
d) Reino Unido.
________________________________________
20. Neste ano, ocorrem no Brasil as eleições:
a) municipais.
b) estaduais.
c) federais.
d) internacionais.
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. São Princípios e Diretrizes do Sistema Único
de Saúde (SUS) todas as alternativas abaixo,
EXCETO:
a) Centralização das ações de serviços de saúde.
b) Hierarquização.
c) Equidade.
d) Participação Social.
________________________________________
22. Ao verificar os sinais vitais de um paciente com
46 anos, um auxiliar de enfermagem observou que
este apresentava bradisfigmia. Sendo assim, a
frequência do pulso identificada neste paciente foi:
a) < 60 bat./minuto.
b) < 80 bat./minuto.
c) < 100 bat./minuto.
d) < 110 bat./minuto.
________________________________________
23. O controle dos níveis glicêmicos é essencial
para o tratamento do Diabetes Mellitus (DM). Em
relação a esta patologia e seu tratamento, está
INCORRETO o que se afirma em:
a) O diagnóstico de diabetes baseia-se na detecção
da hiperglicemia.
b) Uma das complicações comuns em pacientes
com diabetes não controlado são as lesões nos
pés, conhecidas como “pé diabético”.
c) O controle glicêmico pode ser monitorado
por glicemias de jejum, pré-prandial (antes das
refeições), pós-prandial (após as refeições) e pela
hemoglobina glicada (HbA1c).
d) O tratamento do DM tipo 2 consiste no tratamento
farmacológico e na adoção de uma alimentação
equilibrada, sendo que o paciente não deve realizar
atividades físicas a fim de não entrar em estado de
hipoglicemia.

24. Atualmente a vacina BCG é aplicada por via
intradérmica no braço direito, o mais precocemente
possível, de preferência na maternidade. Esta
vacina leva à prevenção de:
a) Hanseníase.
b) Tuberculose.
c) Meningite.
d) Tétano.
________________________________________
25. A artéria localizada no pescoço próximo à região
da laringe, frequentemente palpada para veificação
do pulso durante uma parada cardiorrespiratória é
a:
a) Radial.
b) Cefálica.
c) Basílica.
d) Carótida.
________________________________________
26. Para administrar um soro fisiológico 0,9% de
500 mL em 6 horas a um paciente usando equipo
de macrogotas e microgotas, quantas gotas
e microgotas serão administradas por minuto,
respectivamente? Observação: os valores foram
arredondados.
a) 28 e 83.
b) 30 e 90.
c) 45 e 68.
d) 58 e 75.
________________________________________
27. Em relação à Lei 7.498/86, de 25 de junho
de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do
exercício de enfermagem, assinale a alternativa
correta.
a) Ao auxiliar e técnico de enfermagem, cabem
privativamente os cuidados diretos a pacientes
graves com risco de morte.
b) A enfermagem e suas atividades auxiliares
somente podem ser exercidas por pessoas
legalmente habilitadas e inscritas no conselho
regional de enfermagem com jurisdição na área
onde ocorre o exercício.
c) São auxiliares de enfermagem os titulares do
certificado de técnico em enfermagem conferido por
instituição de ensino nos termos da Lei e registrados
no órgão competente.
d) A programação de enfermagem inclui todas as
atividades assistenciais, exceto a prescrição da
assistência de enfermagem.
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28. O exame do papanicolau é realizado em mulheres
a fim de prevenir o câncer de colo do útero. Assinale
a alternativa que apresente orientações corretas
para o preparo da paciente para a realização deste
exame.
a)
A paciente deve ser orientada a realizar
higienização da genitália com ducha ou chuveirinho
antes da coleta, e ser colocada em posição
genupeitoral.
b) A paciente não deve estar menstruada, não
ter tido relações sexuais nos dois dias anteriores
ao exame e deverá ser colocada em posição de
litotomia ou Ginecológica.
c) A recomendação ideal para a realização do exame
é que a paciente realize o esvaziamento intestinal e
da bexiga, retire toda a vestimenta e permaneça em
posição ventral durante o exame.
d) O período ideal para coleta do exame é dois dias
antes ou após a menstruação, sendo que o exame
não deve ser realizado em mulheres grávidas.
________________________________________

30. Uma das competências técnicas do auxiliar de
enfermagem é a coleta de exames para realização
de testes laboratoriais. Para a realização da técnica
para coleta de sangue, é correto afirmar que :
a) A agulha deve ser introduzida com o bisel para
cima e, para misturar o material colhido em tubos
que contenham anticoagulante, deve-se agitá-lo de
maneira sutil e vagarosa.
b) Caso o paciente esteja com equipo de soro em
um dos braços, o ideal é aproveitar esta via para
obter a amostra.
c) A fístula arteriovenosa facilita a coleta de sangue,
portanto, esta região tem preferência sobre as
demais para coleta sanguínea.
d) Nunca se deve liberar o torniquete depois de
obtido o volume de amostra necessário. Deve-se
primeiro retirar a agulha, colocar um algodão no
local da punção e então após, remover o torniquete.

29. Uma paciente foi levada às pressas da UTI para
o centro cirúrgico a fim de realizar uma cirurgia
de ruptura de aorta em que corre risco de morte.
Desta forma, pode-se entender que a mulher será
submetida a uma cirurgia classificada como:
a) Eletiva.
b) de Urgência.
c) de Emergência.
d) de Rotina.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 10/10/2016.
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