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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11    - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.
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Conhecimentos Específicos
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LÍNGUA PORTUGUESA II

Devo avisar que detesto saudosismos, do tipo “No
meu tempo era tudo melhor”. Primeiro, porque quase
sempre é engano: antigamente as coisas eram, em vários
aspectos, bem piores. Não havia ar-condicionado, nem
penicilina, nem avião, nem computador, nem a
possibilidade de discutir abertamente assuntos graves,
nem terapia para endireitar a cabeça quando ela entorta
demais. A verdade era escondida debaixo do tapete, as
relações humanas debaixo dos panos, e a sem-gracice
devia ser bastante grande... Não havia um milhão de
coisas que facilitam, ampliam, iluminam nossa vida.

Também não havia tanta violência, concordo: ou,
antes, havia outro tipo e outra dose de violência. Guerra?
Sim, ela ocorria mais ou menos constantemente, e
bastante cruel. Nas cruzadas a carnificina era, como a
Inquisição, em nome de Deus.

Relatos históricos são arrepiantes. E na guerra
não se apertava um botão lançando bomba: o inimigo
era decapitado ou estripado, cara a cara. A média de
idade das pessoas (falo das que viviam acima da miséria
absoluta, mais absoluta que a nossa) era de 20 e poucos
anos: morriam cedo, desdentadas, podres, malcheirosas.
Tinha-se quinze filhos para que sobrevivessem cinco no
meio da imundície e da ignorância.

Seja como for, não sou saudosista. Também acho
esquisito falar “no meu tempo”, porque nosso tempo deve
ser sempre hoje. Somos tão despossuídos, tão fixados
no mito da eterna juventude que depois dos 30 nem o
tempo é mais nosso, somos exilados da própria vida?

Mas algumas coisas atuais eu confesso
contemplar com grande susto, e não é só corrupção,
confusão, violência e drogas, ou falta de vergonha. Se,
conforme alguns filósofos, a capacidade de espanto é
essencial, estou bem, aliás. Porque, por mais que se
viva, cada dia descubro novidades: deliciosas ou
assustadoras.

LUFT, Lya, Revista Veja, 9 fev.2005 (adaptado)

1
No 1º parágrafo, a autora destaca como um traço da
sociedade de antigamente o(a):
(A) respeito.
(B) usura.
(C) hipocrisia.
(D) vaidade
(E) solidariedade.
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2
“Porque, por mais que se viva, cada dia descubro novidades:
deliciosas ou assustadoras.” (l. 34 - 36)
A idéia expressa pela oração sublinhada é de:
(A) tempo. (B) causa.
(C) concessão. (D) condição.
(E) comparação.

3
“Devo avisar que detesto saudosismos, do tipo ‘No meu tempo
era tudo melhor’.” (l. 1 - 2)

“Mas algumas coisas atuais eu confesso contemplar com
grande susto,” (l. 30 - 31)

Existe entre as duas passagens acima uma interligação. A
segunda expressa, em relação à primeira, uma:

(A) conseqüência.
(B) comparação.
(C) conclusão.
(D) ressalva.
(E) explicação.

4
“Não havia um milhão de coisas que facilitam, ampliam,
iluminam nossa vida.” (l. 10 - 11)

As coisas que facilitam e ampliam nossa vida resultaram
do(a):

(A) acelerado crescimento urbano.
(B) progresso científico e tecnológico.
(C) valorização da sociedade de consumo.
(D) possibilidade de aquisição de bens perecíveis.
(E) ação solidária do povo.

5
___________ tu mesmo um modo de enriquecer a tua vida.

Assinale a opção cuja forma verbal apresentada no imperativo
completa corretamente a frase.

(A) Descobre.
(B) Descobres.
(C) Descubras.
(D) Descubra.
(E) Descobri.

6
Marque a opção em que o termo em destaque exerce a função
de sujeito.
(A) “No meu tempo era tudo melhor”. (l. 1 - 2)
(B) “Também não havia tanta violência,” (l. 12 )
(C) “Relatos históricos são arrepiantes.” (l. 17)
(D) “...para que sobrevivessem cinco...” (l. 23)
(E) “Somos tão despossuídos,” (l. 27)
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7
Observe:

O tempo _____ vivemos pode ser o melhor de nossas vidas.

Os recursos _____ a medicina hoje dispõe são imensos.

A opção que completa corretamente as frases, de acordo
com a norma culta da língua, é:

(A) que – que
(B) em que – de que
(C) em que – com que
(D) de que – de que
(E) com que – de que

8
Considere as frases:

I - Apesar de declarar-se avessa a saudosismos, a autora
constata que era mais fácil viver no passado.

II - Houve tempo em que não existia tratamento para
distúrbios mentais ou psicológicos.

III - Antigamente, a expectativa de vida das pessoas era muito
pequena.

De acordo com o texto, é (são) verdadeira(s) a(s) frase(s):
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e III, apenas.

9
“somos exilados da própria vida?” (l. 29)
De acordo com o texto, ser exilado da própria vida é:
(A) aceitar o hoje da mesma forma que o ontem.
(B) viver as surpresas de cada dia.
(C) procurar integrar passado e presente.
(D) desistir do passado em função do presente.
(E) abdicar do presente, através de uma atitude saudosista.

10
Coloque C ou I nos parênteses, conforme estejam corretas
ou incorretas as frases quanto à concordância nominal, de
acordo com a norma culta (ou com a língua padrão).

(    ) Tenho um aparelho de ar-condicionado e uma geladeira
antigos.

(    ) Às vezes nos sentimos sós diante das dificuldades.
(    ) Descubro novidades meias assustadoras.

A seqüência correta é:
(A) C – C – I
(B) C – I – I
(C) C – I – C
(D) I – C – C
(E) I – I – C

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
Os microorganismos podem ser transmitidos dentro do
ambiente hospitalar por quatro diferentes vias. A transmissão
por vetores é aquela feita através de:
(A) ácaro. (B) poeira.
(C) água. (D) alimentos.
(E) gotículas.

12
O procedimento de transfusão de sangue exige a análise
prévia de compatibilidade pelo risco de aglutinação. Quando
se administra plasma, isto não é necessário porque este
derivado sanguíneo NÃO contém:
(A) albumina. (B) proteína.
(C) fibrinogênio. (D) glicose.
(E) hemácias.

13
São classificadas como áreas críticas aquelas que
concentram pacientes com resistência anti-infecciosa
deprimida. Essas áreas necessitam de limpeza e desinfecção
independente de estarem ou não visivelmente sujas. Quando
esse processo deve ser repetido?
(A) Semanalmente.
(B) Em dias alternados.
(C) Diariamente.
(D) Uma ou mais vezes ao dia.
(E) A cada troca de plantão.

14
A senhora Maria do Carmo procurou o ambulatório de
coloproctologia com queixa de melena. Para realizar o exame
específico, o médico solicitou que ela fosse colocada em
Posição de Sims. Assim, a auxiliar de enfermagem colocou
a paciente em decúbito:
(A) ventral. (B) dorsal.
(C) lateral direito. (D) lateral esquerdo.
(E) genupeitoral.

15
Para assegurar melhores condições de coleta de material
para exame, o auxiliar de enfermagem, ao preparar o paciente,
precisa informá-lo da necessidade de jejum quando for
agendada pesquisa de:
(A) sangue oculto nas fezes.
(B) leucócitos no sangue.
(C) bacilo em escarro.
(D) proteína na urina.
(E) elementos anormais e sedimentos na urina.



AUXILIAR DE ENFERMAGEM
5

16
Diabetes é uma infecção crônica ligada a um transtorno do
metabolismo dos hidratos de carbono em relação a uma
carência absoluta ou relativa da insulina. Traduz-se,
biologicamente, por glicosúria e hiperglicemia. Qual dos
métodos abaixo utiliza sangue para avaliar a presença de
glicose?
(A) Clinitest. (B) Destrostix.
(C) Glicofita. (D) Labistix.
(E) Benedict.

17
O controle adequado da temperatura não depende apenas
da via de verificação e da posição do cliente. O tempo de
permanência do termômetro deve ser criteriosamente
observado. Assim, o tempo para verificação retal deve ser:
(A) igual ao bucal.
(B) igual ao axilar.
(C) maior que o bucal.
(D) maior que o axilar.
(E) inferior ao bucal.

18
Um quadro de hipertermia decorrente da ação direta dos raios
solares no organismo humano, atingindo em especial a
cabeça, é identificado como:
(A) febre. (B) perspiração.
(C) choque. (D) insolação.
(E) intermação.

19
Algumas situações clínicas indicam a necessidade de
controle da pressão venosa central mediante a introdução
de um cateter em uma das veias cavas. O auxiliar de
enfermagem deve observar que, em relação à linha axilar
média, o ponto zero da fita graduada deve estar:
(A) um centímetro acima.
(B) um centímetro abaixo.
(C) nivelado.
(D) dois centímetros acima.
(E) dois centímetros abaixo.

20
A febre é um dos efeitos mais importantes da invasão
bacteriana. Quando a febre é do tipo que aparece e desaparece
com intervalos de dias ou semanas, sempre às mesmas
horas, ela é denominada:
(A) recorrente.
(B) contínua.
(C) renitente.
(D) ondulante.
(E) intermitente.

21
Medicamento é toda substância que, introduzida no
organismo, vai atender a uma finalidade terapêutica. Quando
se aplica uma vacina, busca-se uma ação terapêutica:
(A) curativa.
(B) preventiva.
(C) paliativa.
(D) sedativa.
(E) defensiva.

22
Pela via subcutânea são administradas vacinas e insulinas,
além de outros medicamentos. Qual deve ser o ângulo de
posicionamento da agulha em relação à superfície da pele
neste procedimento?
(A) 15° (B)  30°
(C) 45° (D)  60°
(E) 90°

23
A medicação administrada por via parenteral entra em contato
direto com o meio orgânico e deve ser utilizada quando o
paciente apresenta intolerância digestiva. Em caso de
urgência, a via preferida é a:
(A) subcutânea.
(B) endovenosa.
(C) cutânea.
(D) intradérmica.
(E) intramuscular.

24
Para implementar prescrição médica de 15 unidades de
insulina simples, subcutânea, a auxiliar de enfermagem
Carmem vai utilizar uma seringa de insulina com escala
graduada de 40 unidades. Quantas unidades ela deve aspirar
de um frasco de insulina de 60 unidades por centímetro
cúbico?
(A) 60 (B)  40
(C) 15 (D)  12
(E) 10

25
A aplicação de calor geralmente acelera as reações químicas
e, em conseqüência, o metabolismo geral e local. Assim,
este procedimento pode acelerar a cicatrização porque:
(A) aumenta a circulação.
(B) aumenta a temperatura.
(C) alivia a dor.
(D) controla a hemorragia.
(E) diminui a congestão.
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26
O processo cicatricial é mais rápido em crianças do que
em pessoas idosas e é afetado pelo estado nutritivo,
especificamente relativo aos níveis de proteína e vitamina
C. Dentre outros fatores que interferem na cicatrização,
encontra-se também o uso prévio de:
(A) antibiótico. (B)  corticóide.
(C) analgésico. (D)  anestésico.
(E) antimicótico.

27
Uma das quatro regras para a limpeza de uma ferida determina
o uso da gaze, uma vez limpando do centro da ferida para o
exterior e desprezando imediatamente a gaze no saco. Esta
regra se justifica porque a ferida é a área mais:
(A) seca. (B)  molhada.
(C) suja. (D)  limpa.
(E) sangrenta.

28
A inalação é a introdução e penetração de vapores ou gases
diretamente nas mucosas das vias aéreas superiores. A
inalação úmida é a mais usada e indicada. Para este
procedimento, o paciente deve estar em Posição:
(A) genupeitoral.
(B) de Fowler.
(C) de Jakkniff.
(D) de Sims.
(E) deTrendelemburg.

29
A nebulização é administração de medicamentos por
inalação, transformando-os em pequenas partículas voláteis
ou nuvens de vapor. O auxiliar de enfermagem deve controlar
o tempo do tratamento que, de acordo com a prescrição
médica, deverá ser:
(A) inferior a 10 minutos.
(B) entre 10 e 15 minutos.
(C) entre 15 e 20 minutos.
(D) entre 20 e 25 minutos.
(E) superior a 25 minutos.

30
A oxigenoterapia visa a suprir a carência de oxigênio que o
organismo pode apresentar por diferentes patologias ou
quadros clínicos. Ao realizar este procedimento em crianças,
o parâmetro conforto deve ser levado em consideração. Então,
o auxiliar de enfermagem deve optar por:
(A) tenda. (B) máscara.
(C) cânula oral. (D) cânula nasal.
(E) cateter nasal.

31
Quando se administra oxigênio utilizando cânula nasal, sabe-
se que o fluxo de oxigênio é o mesmo do cateter nasal, ou
seja, 2 a 3 litros por minuto. Já em relação à concentração
de oxigênio, o uso do cateter nasal mostra superioridade,
apresentando concentração de:
(A) 20% (B)  30%
(C) 40% (D)  50%
(E) 60%

32
A antissepsia pré-operatória da pele requer um agente germicida
capaz de matar, rapidamente, microorganismos transitórios e
residentes e não somente inibir seu desenvolvimento. Qual é
o tempo máximo aceitável, em minutos, entre a realização da
descontaminação e a cirurgia?
(A) 30 (B) 45 (C) 60 (D) 90          (E)120

33
No pós-operatório imediato de cirurgia ginecológica perineal,
a senhora Beatriz esteve submetida a cateterismo vesical com
o sistema de drenagem fechado. Quanta vezes por dia a auxiliar
de enfermagem deve abrir a parte inferior da bolsa reservatório?
(A) 1 a 2
(B) 2 a 3
(C) 3 a 4
(D) 4 a 5
(E) 5 a 6

34
A tricotomia é um ritual pré-operatório que pode aumentar as
taxas de supuração das cirurgias limpas, ao invés de diminui-
las. Este procedimento deve restringir-se aos casos em que
os pelos impeçam a visualização do campo cirúrgico e, por
segurança e prevenção, deve ser realizado num intervalo
temporal, em relação à cirurgia:
(A) inferior a 2 horas.
(B) entre 2 e 3 horas.
(C) entre 3 e 4 horas.
(D) entre 4 e 5 horas.
(E) superior a 5 horas.

35
O material necessário para realização de cateterismo,
instilação e lavagem vesicais é praticamente o mesmo.
Entretanto, para realizar a instilação, devem ser
acrescentadas uma cuba redonda e uma seringa. Qual deve
ser o volume adequado da seringa, em ml?
(A) 5
(B) 10
(C) 20
(D) 50
(E) 100
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36
Para atender ao pressuposto de que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, o Estado deve prover condições
que assegurem acesso:
(A) natural. (B) formal.
(C) total. (D) social.
(E) universal.

37
No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a vigilância
sanitária, a vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador
e a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica,
representam:
(A) ações. (B) finalidades.
(C) objetivos. (D) parâmetros.
(E) responsabilidades.

38
O conjunto de atividades que se destina à produção e proteção
da saúde dos trabalhadores bem como à recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos
riscos e agravos advindos das condições de trabalho  exige
revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas
no processo de trabalho. Colaboram nesta elaboração as
entidades:
(A) universitárias.
(B) comunitárias.
(C) constitucionais.
(D) sindicais.
(E) governamentais.

39
O acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos
indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade
federada é uma das competências da(o):
(A) Direção Municipal do SUS.
(B) Direção Estadual do SUS.
(C) Direção Nacional do SUS.
(D) Ministério da Saúde.
(E) Conselho Nacional de Saúde.

40
As comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho
Nacional de Saúde  têm a finalidade de articular políticas e
programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva
áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). Esta articulação abrange, em especial, a saúde
da(o):
(A) mulher. (B) criança.
(C) trabalhador. (D) idoso.
(E) indígena.


