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CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, 

CNH etc.). 

3. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas. 

4. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão 

corretas. Verifique também, se contém 80 (oitenta) questões objetivas com 5 (cinco) opções cada, 

caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal. 

5. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas das questões objetivas. Você 

somente poderá sair em definitivo do Local de Prova após decorridas 3h (três horas) do seu início. 

6. Na Folha de Respostas, confira o seu nome, número do seu documento de identificação e o cargo 

escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas. 

8. Preencha a Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha de 

Respostas objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, 

conforme modelo:  
 

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: 

dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha 

sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o 

conteúdo da Folha de Respostas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os 

candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha 

de Respostas de questões objetivas e assine a Lista de Presença. 

14. Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

Boa Prova! 

INSTRUÇÕES GERAIS 

AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  EENNFFEERRMMAAGGEEMM  

Cargo (Nível Médio):  

PROVA TIPO 

1 
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PORTUGUÊS 
 

1. Das frases abaixo (Frases de Caminhão. 
www.osvigaristas.com.br/frases/reflexão) apenas uma 
exprime circunstância de condição. Assinale-a. 

A) “A vida é uma estrada, nem sempre asfaltada”. 

B) “A pior das sextas-feiras ainda é melhor do que a melhor das 
segundas-feiras”. 

C) “Não sou parafuso, mas vivo apertado”. 

D) “Se tamanho fosse documento, o elefante era dono do 
circo”. 

E) “A vantagem da honestidade é que a concorrência é 
pequena”. 

As questões 2 e 3 referem-se ao texto seguinte. 

Japão tenta resgatar indústria de televisores, 

ícone de seu poder tecnológico 

Os televisores se transformaram em um empecilho para 
gigantes como a Sony, Panasonic e Toshiba, asfixiados pela 
queda da demanda, pela alta dos custos e pela concorrência 
feroz da Coreia do Sul. 

Para trás ficam sucessos como as famosas telas Trinitron 
da Sony, que venderam mais de 280 milhões de unidades em 
quatro décadas até 2008, quando deixaram de ser fabricadas. 

Hoje, são empresas sul-coreanas como Samsung e LG as 
que lideram em grande medida o desenvolvimento tecnológico 
do setor. 

A queda global dos preços, a pouca rentabilidade de uma 
divisão que sofre também em função da força do iene e a dura 
concorrência obrigaram os líderes da eletrônica japonesa a 
buscar novas estratégias para evitar o 'blecaute' de seus 
televisores. 

(Revista VEJA. 30/5/2012). 

2. Assinale a opção que justifica o plural da forma verbal 
“obrigaram” no último parágrafo do texto. 

A) O sujeito é composto, tem como núcleos: “queda”, 
“rentabilidade” e “concorrência”. 

B) O sujeito é composto, tem como núcleos: “rentabilidade”, 
“força” e “concorrência”. 

C) O sujeito é simples, mas está no plural: “os líderes da 
eletrônica”. 

D) O sujeito é simples, mas está no plural: “seus televisores”. 

E) O sujeito é composto, tem como núcleos: “iene” e “dura”. 

3. De acordo com o contexto sintático, na expressão “que 
venderam mais de 280 milhões de unidades em quatro 
décadas até 2008” (2º parágrafo), o que 

A) é um pronome relativo e tem a função sintática de objeto 
direto. 

B) é um pronome relativo e tem a função sintática de sujeito. 

C) é um pronome relativo e tem a função sintática de objeto 
indireto. 

D) é uma partícula expletiva e tem a função sintática de sujeito. 

E) é um advérbio e tem a função sintática de adjunto adverbial. 

As questões 4 e 5 referem-se ao texto seguinte. 

O ovo frito e o colesterol bom 

Aumentar o HDL reduz o risco de infarto? Essa é mai s uma 
crença que se vai 

 

Sim, eles conseguiram de novo. Mais uma vez a divulgação 
de um estudo científico nos faz pensar que, se a medicina é 
uma ciência de verdades transitórias, parece que ultimamente 
elas andam mais transitórias do que nunca. A ponto de ninguém 
mais saber no que e em quem acreditar. 

Quem melhor traduziu a perplexidade do público diante da 
constante divulgação de contraditórias pesquisas médicas foi o 
escritor Luis Fernando Veríssimo na crônica Ovo, publicada há 
alguns anos. Por muito tempo, o ovo foi considerado um dos 
maiores vilões das artérias. Até que os cientistas mudaram de 
ideia. Quem, como Veríssimo, reprimiu o prazer supremo de 
furar a gema de um ovo frito sobre um punhado de arroz, não 
foi indenizado. 

Quase sempre as mensagens parecem contraditórias, mas 
são fruto do avanço do conhecimento. O melhor a fazer é 
respirar fundo, tentar entender e aceitar que a vida é feita de 
mudanças.[...] 

(Cristiane Segato. Revista Época, 18/5/2012.). 

4. Os termos “estudo científico”, “medicina”, “ciência”, 
“pesquisas médicas” e “cientistas” (em negrito, no texto) 
promovem a coesão textual  através do recurso 
denominado 

A) substituição gramatical. 

B) paralelismo sintático. 

C) paráfrase. 

D) retomada por elipse. 

E) associação semântica. 

5. Assinale a opção em que a vírgula é utilizada para separar o 
adjunto adverbial anteposto. 

A) “Por muito tempo, o ovo foi considerado um dos maiores 
vilões das artérias.” 

B) “foi o escritor Luis Fernando Veríssimo na crônica Ovo, 
publicada há alguns anos.” 

C) “um estudo científico nos faz pensar que, se a medicina é 
uma ciência de verdades transitórias, parece que 
ultimamente elas andam mais transitórias do que nunca.” 

D) “Quem, como Veríssimo, reprimiu o prazer supremo de furar 
a gema de um ovo frito sobre um punhado de arroz” 

E) “O melhor a fazer é respirar fundo, tentar entender e aceitar 
que a vida é feita de mudanças.” 

6. Assinale a opção em que a frase apresenta o emprego 
correto do acento indicativo de crase. 

A) Aquela notícia não interessa à ninguém. 

B) É melhor evitar as compras à prazo. 

C) O governo federal anunciou novas medidas de estímulo à 
economia. 

D) Caminhamos até à entrada da Faculdade. 

E) Este é o artigo à que nos referimos na conversa com o 
diretor. 
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A questão 7 refere-se ao texto seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp 

 

7. Na frase contida no balão acima, a substituição de “há” por 
existe  

A) em nada alterará a estrutura frasal. 

B) o verbo existir irá para o plural. 

C) exigirá alterações na expressão “a corrupção é uma delas”. 

D) a expressão “muitas verdades” ficará no singular. 

E) a expressão “uma delas” passará para “uma dessas”. 

A questão 8 refere-se ao texto seguinte. 

http://blogdogalhardo.zip.net/ 

8. Quanto à regência, os verbos TER e SENTAR flexionados 
como “tens” (1º balão) e “senta” (2º balão) podem ser 
classificados, respectivamente, como 

A) intransitivo e transitivo circunstancial. 

B) transitivo indireto e transitivo direto e indireto. 

C) transitivo circunstancial e transitivo direto. 

D) transitivo direto e intransitivo. 

E) transitivo indireto e intransitivo. 

 

Considere o texto a seguir para responder às questõ es de 9 
a 12. 

 

O ciclista 

Curvado no guidão lá vai ele numa chispa. Na esquina dá 
com o sinal vermelho e não se perturba – levanta voo bem na 
cara do guarda crucificado. No labirinto urbano persegue a 
morte com o trim-trim da campainha: entrega sem derreter 
sorvete a domicílio. 

É sua lâmpada de Aladino a bicicleta e, ao sentar-se no 
selim, liberta o gênio acorrentado ao pedal. Indefeso homem, 
frágil máquina, arremete impávido colosso, desvia de fininho o 
poste e o caminhão; o ciclista por muito favor derrubou o boné. 

Atropela gentilmente e, vespa furiosa que morde, ei-lo 
defunto ao perder o ferrão. Guerreiros inimigos trituram com 
chio de pneus o seu diáfano esqueleto. Se não se estrebucha ali 
mesmo, bate o pó da roupa e – uma perna mais curta – foge por 
entre nuvens, a bicicleta no ombro. 

Opõe o peito magro ao para-choque do ônibus. Salta a 
poça d’água no asfalto. Num só corpo, touro e toureiro, golpeia 
ferido o ar nos cornos do guidão. 

Ao fim do dia, José guarda no canto da casa o pássaro de 
viagem. Enfrenta o sono trim-trim a pé e, na primeira esquina, 
avança pelo céu na contramão, trim-trim. 

 

(Dalton Trevisan. In: Alfredo Bosi, org. O conto brasileiro contemporâneo. 14 ed. 

São Paulo: Cultrix, 1997. p. 189) 

9. De acordo com a leitura do texto acima, escolha a opção 
incorreta. 

A) A personagem do texto não apresenta habilidade exigida por 
seu tipo de trabalho: entregador de sorvete. 

B) A personagem do texto, no exercício de sua profissão, 
mostra ter controle absoluto sobre a bicicleta. 

C) A linguagem apresentada nesse texto é figurada, carregada 
de metáforas e imagens. 

D) O texto aborda uma situação cotidiana do espaço urbano. 

E) Há, no texto, linguagem e construção enxutas, sintéticas. 

10. Dadas as seguintes interpretações acerca da última frase do 
texto (“[...] e, na primeira esquina, avança pelo céu na 
contramão, trim-trim.”), 

I. O ciclista, cansado e sonolento, ainda ouve o som da 
campainha que usa durante suas viagens. 

II. A expressão “avança pelo céu na contramão” sugere um 
estado de leveza, um espairecer após o “voo ciclístico”. 

III. A bicicleta, nesta última frase do texto, é vista como um 
instrumento mágico, capaz de dar ao ciclista sensação de 
liberdade. 

IV. Estando o ciclista cansado e sonolento, não ouve mais o 
som da campainha que usa durante suas viagens. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) III e IV, apenas. 
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11. Dentre as questões gramaticais seguintes, acerca do último 
parágrafo desse texto, somente uma opção está errada. 
Qual? 

A) Por ter a função sintática de adjunto adverbial e por estar 
deslocada, a expressão “ao fim do dia” vem isolada por 
vírgula. 

B) O verbo “guardar” encontra-se no singular, concordando 
com o sujeito simples, cujo núcleo é “pássaro”. 

C) Em “[...] guarda no canto da casa o pássaro [...]”, a 
expressão sublinhada é objeto direto do verbo “guardar”. 

D) O verbo “enfrentar” encontra-se na 3ª pessoa do singular, 
concordando com o sujeito simples: José. 

E) Há uma relação semântica aditiva entre as orações: 
“Enfrenta o sono [...]” / “[...] avança pelo céu [...]”. 

12. Transpondo para a voz passiva a frase: “José guarda no 
canto da casa o pássaro de viagem”, obtém-se a forma 
verbal 

A) foi guardado. 

B) guardou-se. 

C) tinha sido guardado. 

D) é guardado. 

E) vinha sido guardado. 

13. Em apenas um dos enunciados abaixo (Revista VEJA, 

30/5/2012. Adaptado.) há uma violação à concordância. 
Assinale-o. 

A) O Banco Central (BC) realiza o segundo dia da reunião que 
decidirá a nova taxa básica de juros (Selic) da economia. 

B) Neste quarto encontro decisivo do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do BC em 2012, a taxa, atualmente 
fixada em 9% ao ano, deve ser novamente reduzida. 

C) A previsão média dos analistas é de que a autoridade 
monetária deva dar continuidade à política de corte de juros 
ao divulgar uma nova diminuição de 0,5 pontos porcentual. 

D) A medida viria em consonância com as políticas que tem 
sido implementadas pelo Palácio do Planalto para tentar 
incentivar o consumo. 

E) O Planalto tenta impulsionar o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional, especialmente em um cenário 
cada vez mais claro de baixo crescimento doméstico e crise 
no mercado internacional. 

14. Dos enunciados abaixo, retirados do texto “Apagão nos 
transportes”, de Leonardo Attuch (IstoÉ, 30/5/2012. 
Adaptado.), apenas um está apresentado na voz passiva 
analítica do verbo. Assinale-o. 

A) “A greve dos metroviários parou a cidade de São Paulo.”  

B) “A confusão generalizada serviu de pretexto para a 
exploração eleitoral do tema.” 

C) “O fato demonstrou que o Brasil ainda não aprendeu a 
pensar diferente no que diz respeito a um dos grandes 
problemas do século XXI: a mobilidade urbana.” 

D) “Com o IPI menor, as montadoras foram incentivadas pelo 
governo a desovarem seus estoques.” 

E) “As políticas devem promover o estímulo ao transporte 
público.” 

Com base no texto abaixo, responda às questões de 1 5 a 18. 

 

GARANTIR O FUNCIONAMENTO EFETIVO DA LEI DE 
ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Tornar o Poder Público realmente público é fundamental 
para reduzir a corrupção. No ano passado, o Congresso aprovou 
a Lei de Acesso à Informação. O maior avanço é abrir a máquina 
pública ao cidadão que a sustenta. A lei obriga os governos a 
divulgar dados da administração na internet. Cria regras para o 
fornecimento de qualquer informação perdida. Por último, 
disciplina a prática de estabelecer o grau de sigilo de 
documentos e o acesso a eles. 

Não é pouco. Se uma prefeitura decidir aumentar o valor 
pago a determinada empreiteira pelo asfalto de uma rua, terá 
que publicar o aditivo na internet. Assim, qualquer interessado 
terá acesso fácil à informação, seja ele opositor do prefeito, 
fornecedor da empresa, trabalhador, concorrente ou mero 
curioso. [...] 

Grande parte dos países democráticos tem suas leis de 
acesso. Em todos eles há dificuldades. A mais comum é o atraso 
para responder às solicitações. Há entidades que defendem 
esse direito e se especializam em pressionar os governos por 
acesso cada vez maior a documentos públicos. [...] 

(Marcelo Rocha, Revista Época, nº 715, 2012) 

15. Considerando o verbo haver na construção “Há entidades 
que defendem esse direito [...]” (3º parágrafo), marque a 
opção correta. 

A) A forma verbal “há” foi conjugada corretamente, uma vez 
que concorda com um sujeito indeterminado. 

B) Sendo a forma verbal “há” seguida de um sujeito pluralizado, 
deveria estar no plural. 

C) O verbo “haver” foi incorretamente flexionado, uma vez que 
o seu emprego, na frase, ocorre na forma impessoal. 

D) O verbo “haver” foi corretamente flexionado, sendo um verbo 
transitivo direto seguido de um sujeito no plural. 

E) O emprego do verbo “haver”, na frase, ocorre na forma 
impessoal; por isso, está corretamente na 3º pessoa do 
singular. 

16. Relativamente ao texto acima, somente uma opção está 
correta. Assinale-a. 

A) Sendo um texto dissertativo, o autor procura avaliar os 
dados da realidade, de forma subjetiva; por isso, temos a 
função expressiva. 

B) Já que o texto pretende expor verdades válidas para muitos 
fatos particulares, apresenta caráter informativo e o 
predomínio da função referencial. 

C) O autor do texto emprega a função fática por se preocupar 
em saber se os leitores irão refletir sobre a mensagem. 

D) O texto mostra mudanças de situação de um ser particular e 
o que se enuncia aparece numa progressão temporal; sendo 
assim, a função é emotiva. 

E) Há, no texto, a função metalinguística, porque todos os 
elementos que fazem a mensagem verbal se destinam à 
explicação. 
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17. A propósito da concordância da forma verbal destacada em: 
“Grande parte dos países democráticos tem suas leis de 
acesso” (3º parágrafo), assinale a opção que não apresenta 
incorreção.   

A) A expressão partitiva “grande parte de”, seguida de 
especificação pluralizada, admite também verbo na 3ª 
pessoa do plural (têm). 

B) O verbo “ter”, no contexto empregado, somente admite o 
plural, uma vez que seu complemento está no plural. 

C) Há um sujeito coletivo; logo, o verbo precisa estar no 
singular. 

D) Houve violação no que se diz respeito à concordância, 
porque o verbo “ter” deveria estar no plural. 

E) A expressão partitiva “grande parte de”, somente aceita 
verbo na 3ª pessoa do singular. 

18. Assinale a opção em que melhor se justifica o emprego da 
vírgula em: “No ano passado, o Congresso aprovou...” (1ª 
parágrafo). 

A) A presença da vírgula indica a omissão de um verbo. 

B) A vírgula foi usada para separar orações coordenadas 
assindéticas. 

C) A vírgula separa adjunto adverbial deslocado em relação à 
ordem direta. 

D) Usou-se a vírgula porque há uma expressão explicativa. 

E) Usou-se a vírgula para isolar uma oração adverbial 
temporal. 

As questões 19 e 20 referem-se ao fragmento de text o que 
segue. 

“Para que a tevê pública cumpra sua missão, é preciso ter 
audiência, mantido o padrão de qualidade. Não pode ser uma 
emissora semelhante às comerciais, a não ser nos princípios 
básicos de operação, já que ninguém assiste a uma tevê com 
técnica inferior só porque é educativa.” 

(Roberto Muylaert, Revista CartaCapital, nº 698, 2012) 

19. Das afirmações sobre o verbo assinalado em “...já que 
ninguém assiste a uma tevê...”,    

I. Seu valor semântico difere do que apresenta na oração: 
“Este é um direito que não lhe assiste”. 

II. Pode ser substituído pelo verbo “ver” sem alteração da 
transitividade. 

III. É um verbo impessoal, cujo objeto direto é regido de 
preposição. 

IV. Pode ser corretamente substituído por “dar assistência”. 

V. No sentido em que foi empregado, somente pode ser 
transitivo indireto. 

deduz-se que estão incorretos os itens 

A) I e III, apenas. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, II e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

 

20. Marque, entre as opções abaixo, apenas a que está errada 
quanto ao funcionamento das relações semânticas e 
sintáticas presentes no fragmento de texto acima.  

A) O texto é iniciado por uma locução conjuntiva que apresenta 
noção de finalidade. 

B) Em “[...] é preciso ter audiência [...]”, há um processo de 
subordinação, no qual a segunda oração encontra-se 
reduzida. 

C) O uso do acento grave em “[...] Não pode ser uma emissora 
semelhante às comerciais [...]” justifica-se por haver um 
verbo de transitividade indireta. 

D) O elemento articulador “já que” expressa um aspecto causal. 

E) A oração “ter audiência” é subordinada substantiva 
subjetiva, em relação à oração “é preciso”. 
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FUNDAMENTOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

21. Com relação à Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, assinale a opção incorreta. 

A) Constitui hipótese de ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública a 
frustração da licitude de processo licitatório ou a sua 
dispensa indevida por parte de agente público. 

B) As disposições da Lei de Improbidade Administrativa são 
aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo 
agente público, induza ou concorra para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta 
ou indireta. 

C) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade 
administrativa responsável pelo inquérito representar ao 
Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do 
indiciado. A indisponibilidade recairá sobre os bens que 
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o 
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 

D) Constitui hipótese de ato de improbidade administrativa que 
importa em enriquecimento ilícito a percepção por agente 
público de vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou 
o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior 
ao valor de mercado. 

E) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados 
à apresentação de declaração dos bens e valores que 
compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada 
no serviço de pessoal competente. Mencionada declaração 
compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, 
títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores 
patrimoniais, localizados no País ou no exterior, e, quando 
for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do 
cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que 
vivam sob a dependência econômica do declarante, 
excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 

22. Assinale a opção correta no que concerne à Lei nº 9.784, de 
29 de janeiro de 1999, a Lei do Processo Administrativo 
Federal. 

A) São capazes, para fins de processo administrativo, os 
maiores de dezesseis anos, ressalvada previsão especial 
em ato normativo próprio. 

B) A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, salvo a 
edição de atos normativos e decisórios. 

C) As decisões adotadas por delegação não precisam 
mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão 
editadas pelo delegado. 

D) A avocação de competência poderá ser exercida em caráter 
permanente e reiterado. 

E) É impedido de atuar em processo administrativo o servidor 
ou autoridade que tenha participado ou venha a participar 
como perito, testemunha ou representante, ou se tais 
situações ocorrem quanto ao seu cônjuge, companheiro ou 
parente e afins até o terceiro grau. 

23. Com relação às licitações e contratos administrativos, 
assinale a opção incorreta. 

A) Na modalidade licitatória concorrência, quando de seu uso 
para a venda de bem imóvel, a fase de habilitação limitar-se-á 
à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor da avaliação do imóvel. 

B) Qualquer modificação no edital da licitação exige divulgação 
pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se 
o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 

C) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial, para a aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros que somente possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através 
de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do 
local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, 
pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes. 

D) O prazo do início da execução do contrato admite 
prorrogação, desde que devidamente autuada em processo, 
o que poderá ocorrer na hipótese de atraso por parte da 
Administração no cumprimento de encargo seu relativo à 
liberação do local da obra. Nesse caso, não é necessário 
manter as demais cláusulas do contrato e nem assegurar a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro. 

E) O regime jurídico dos contratos administrativos instituído 
confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de, 
nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente 
bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto 
do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar 
apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, 
bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 

24. Com base no art.10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
de improbidade administrativa, constitui ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário: 

I. receber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público 
ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço 
inferior ao valor de mercado; 

II. permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 

III. conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; 

IV. permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 
enriqueça ilicitamente; 

V. receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta 
ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou 
declaração a que esteja obrigado. 

Estão corretos os itens 

A) I e III, apenas. 

B) I, III, IV e V. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) I, II e V, apenas. 

E) III, IV e V, apenas. 



 

Nível Médio – Auxiliar de Enfermagem 7

Prova tipo 1  01 – JUL – 2012  Concurso UFAL / HUPAA - 2012 

7 
    

25. O modelo de Administração Pública que teve por 
características principais o princípio da impessoalidade, a 
ideia de carreira pública, a profissionalização do servidor e a 
caracterização do Poder Público como um Poder Racional 
Legal é nominado. 

A) Burocrático. 

B) Gerencial. 

C) Inovador. 

D) Patrimonialista. 

E) Gestão Pública. 

26. Na forma do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Federais, Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é 
incorreto afirmar: 

A) a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é 
contado no novo posicionamento na carreira a partir da data 
de publicação do ato que promover o servidor. 

B) readaptação é a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental 
verificada em inspeção médica. A readaptação será 
efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a 
habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de 
vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o 
servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a 
ocorrência de vaga. 

C) o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto 
de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de 
prestação de alimentos resultante de decisão judicial. 

D) a ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do 
servidor, conforme se dispuser em regulamento, não 
podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) 
meses. 

E) não é hipótese de gratificação e/ou adicional passível de 
percepção por servidor público federal o relacionado a sua 
capacitação, ou seja, a sua participação em curso como 
discente para o seu aperfeiçoamento profissional. 

27. Na administração pública brasileira, dados os itens abaixo, 
considerados pontos positivos do modelo de gestão pública 
societal, 

I. Possui clareza em relação à organização do aparelho do 
Estado e métodos de gestão. 

II. Procura elaborar um projeto de desenvolvimento que 
atenda aos interesses nacionais. 

III. Está construindo instituições políticas e políticas públicas 
mais abertas à participação social e voltadas para as 
necessidades dos cidadãos. 

IV. Alguns métodos gerencialistas vêm melhorando a 
eficiência do setor público, especialmente no campo 
econômico-financeiro. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

28. As iniciativas de transparência na administração pública 
constituem uma política de gestão responsável que favorece 
o exercício da cidadania pela população. Dos usuários 
externos das contas públicas, abaixo elencados, qual se 
caracteriza pelos seguintes interesses: embasar suas 
críticas e propostas governamentais (planos de governo), 
inclusive por meio da alocação dos recursos públicos em 
ensino, pesquisa e extensão? 

A) Empresários 

B) Partido político 

C) Governos estrangeiros 

D) Pesquisadores e estudantes 

E) Fornecedores 

29. De acordo com o Estatuto da UFAL, qual das atribuições 
abaixo não compete ao Conselho Curadores (Cura)?  

A) Emitir parecer sobre a proposta orçamentária, o orçamento 
próprio e a prestação de contas anual da Universidade, para 
aprovação do Conselho Universitário. 

B) Acompanhar a fiscalização e a execução orçamentária da 
Universidade. 

C) Definir o quadro de pessoal docente e técnico-
administrativo, ouvidas as Unidades Acadêmicas.  

D) Emitir parecer sobre a alienação, cessão, locação e 
transferência de bens da Universidade, para aprovação do 
Conselho Universitário. 

E) Elaborar a proposta de seu Regimento Interno, submetendo-
o à aprovação do Conselho Universitário.  

30. De acordo com o Estatuto da UFAL, em seu art. 54, não se 
constitui em um bem patrimonial da Universidade: 

A) fundos especiais e recursos financeiros extraorçamentários. 

B) inversões financeiras para obtenção de rendas, observadas 
as disposições legais e ouvido o Conselho Universitário. 

C) imóveis, móveis e semoventes. 

D) saldos de exercícios financeiros. 

E) doações e legados de quaisquer espécies. 
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INFORMÁTICA 
Nas questões a seguir, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão em 
configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado 
para pessoas destras e que expressões como clicar, clique simples e 
clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. 
Considere também que não há restrições de proteção e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos 
mencionados. 

31. Analise a proposição abaixo: 

“Para instalar uma impressora em um computador com 
Windows XP, é necessário, entre outras coisas, que ele possua 
instalado o ____ específico para o modelo desejado.” 

Completa-se a proposição anterior com a expressão 

A) touch pad 

B) driver 

C) pendrive 

D) mouse pad 

E) prompt de comando 

32. Analise a proposição a seguir: 

“No Windows XP, é possível abrir a janela de alteração de senha 
de usuário pressionando o atalho de teclas Ctrl+Alt+Delete, e 
logo em seguida clicando no botão “Alterar senha...” 

A proposição está 

A) incorreta, pois o atalho de teclas correto é Ctrl+S . 

B) incorreta, pois o atalho de teclas correto é Ctrl+P . 

C) incorreta, pois o botão correto seria Editar senha . 

D) incorreta, pois o botão correto seria Alterar usuário . 

E) correta. 

33. Analise as proposições a seguir: 

I. Avast, Avira e Panda são exemplos de antivírus que 
possuem versões gratuitas disponíveis para download na 
Internet. 

II. O Chrome é um aplicativo proprietário, ou seja, não 
gratuito, criado pelo Google e utilizado para edição de 
imagens e vídeos no computador. 

III. Um site que contém o prefixo httpx  no início de seu 
endereço indica que sua página é segura e utiliza 
criptografia do tipo extremamente confiável  na 
transmissão de dados. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 

A) I. 

B) I e II. 

C) II. 

D) II e III. 

E) III. 

34. Um arquivo de 1 MB de tamanho é 

A) menor que um arquivo de 999 KB. 

B) maior que um arquivo de 1024 GB. 

C) menor que um arquivo de 1048 KB. 

D) maior que um arquivo de 999 GB. 

E) maior que um arquivo de 1 TB. 

35. No Windows XP, ao clicar com o botão direito do mouse 
sobre um arquivo  qualquer e escolher a opção 
Propriedades , na janela que se abre, é possível visualizar 
algumas informações, exceto: 

A) a data e a hora da última modificação do arquivo. 

B) o tamanho que o arquivo ocupa no disco. 

C) o local onde o arquivo está armazenado. 

D) o nome possível de compartilhamento do arquivo. 

E) o tipo do arquivo. 

36. “Ela foi desenvolvida para auxiliar usuários a localizar 
rapidamente os comandos necessários para concluir uma 
tarefa. Os comandos são organizados em grupos lógicos 
coletados em conjunto nas guias.” No Microsoft Office 
System 2007 (Word, Excel, PowerPoint etc.), essa descrição 
refere-se a  

A) Faixa de Opções.      

B) Lista de Menus do PowerPoint. 

C) ferramenta de Ajuda. 

D) Guia Revisão do Excel. 

E) Janela Localizar e substituir do Word. 

37. Se uma fórmula não puder avaliar apropriadamente um 
resultado, o Excel 2007 exibirá um valor de erro. Os erros 
possuem diversas causas e soluções diferentes. Na célula 
A2 da imagem abaixo, há o erro #REF!. Ele ocorre quando 

 
A) um valor não está disponível para uma função ou fórmula . 

B) o Excel não reconhece o texto em uma fórmula. 

C) é usado o tipo errado de argumento ou operando. 

D) um número é dividido por zero (0). 

E) uma referência de célula não é válida.       

38. A figura a seguir, foi retirada de uma planilha do Excel 2007. 
Usando a fórmula =(B2+C2)/D2*A2^2  na célula B4, 
resultará no valor 

Valores das células: A2 = 3, B2 = 6, C2 = 4 e D2 = 10 

 
A) 1,5. 

B) 12. 

C) 3. 

D) 9.        

E) 0. 
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39. Analise a informação abaixo referente a uma função do 
Excel 2007: 

“Localiza um valor na primeira coluna de uma matriz de tabela e 
retorna um valor na mesma linha de outra coluna na matriz da 
tabela.” 

A informação faz referência à função: 

A) SE 

B) MÉDIA 

C) PROCV      

D) CONCATENAR 

E) CONT.NÚM 

40. Analise a proposição a seguir: 

“O BrOffice.org Writer permite produzir documentos de texto 
contendo figuras, tabelas ou gráficos. O usuário pode então 
salvar o documento em uma variedade de formatos, incluindo 
padrão OpenDocument (ODF), o formato .doc do Microsoft 
Word ou HTML. Também é possível exportar documentos para 
o formato Portable Document format (PDF).” 

A proposição está 

A) Correta.       

B) incorreta, pois não é possível exportar em PDF. 

C) incorreta, pois não é possível salvar no formato .doc. 

D) incorreta, pois no Writer não é possível produzir documentos 
de texto contendo figuras, tabelas ou gráficos. 

E) incorreta, pois as informações da proposição não se tratam 
do BrOffice.org Writer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

41. Em relação a terminologia abaixo, marque aquela que 
evidencia destruição de micro-organismos nos materiais e 
ambientes por meio de substâncias químicas, sem que 
ocorra a destruição de esporos. 

A) Assepsia 

B) Desinfecção 

C) Antissepsia 

D) Esterilização 

E) Flambagem 

42. Ao checar o prontuário no campo da observação de 
enfermagem, o auxiliar de enfermagem constata o registro 
dos seguintes achados relativos a “sangramento”: 
hemoptise, hematêmese e melena. Estes dados se 
relacionam às seguintes partes do corpo:   

A) intestino, laringe e conduto auditivo. 

B) pulmão, estômago e intestino. 

C) estômago, intestino e pulmão. 

D) conduto auditivo, pulmão e intestino. 

E) cavidade oral, estômago e intestino. 

43. No cateterismo nasogástrico para lavagem estomacal em 
um ambulatório de urgência, o auxiliar de enfermagem deve 
separar dentre outros materiais, uma sonda do tipo 

A) Foley. 

B) Dobhoff. 

C) Blakmore. 

D) Sengstaken. 

E) Levine. 

44. Dentre as opções seguintes, identifique aquela cujas vacinas 
são compostas por vírus atenuados. 

A) Raiva, coqueluche e febre amarela. 

B) Tétano, raiva e poliomielite. 

C) Raiva, tuberculose e poliomielite. 

D) Varicela, poliomielite e sarampo. 

E) Tétano, sarampo e coqueluche. 

45. Para você auxiliar de enfermagem, o sinal que indica o início 
do trabalho de parto é 

A) eliminação do tampão mucoso. 

B) contrações frequentes e dolorosas. 

C) metrorragia. 

D) edema da região vulvar. 

E) menorragia. 

46. O Código de Deontologia de Enfermagem foi aprovado pelo 

A) Ministério do Trabalho. 

B) Conselho Federal de Enfermagem. 

C) Ministério da Saúde. 

D) Conselho Regional de Enfermagem. 

E) Confederação Nacional do Trabalho da Enfermagem. 
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47. Compete ao auxiliar de enfermagem a realização de 
tricotomia. Para os casos de parto normal, esta deve 
abranger as regiões 

A) pubiana e abdominal. 

B) anal e uretral. 

C) abdominal e retal. 

D) pubiana e perianal. 

E) uretral e abdominal. 

48. O Sr. LMC foi submetido à anestesia raquidiana em 
procedimento cirúrgico por videolaparoscopia. No            
pós-operatoório foi mantido em decúbito dorsal horizontal 
por oito horas, para evitar a probabilidade de 

A) hemorragia. 

B) obinubilação. 

C) cefaleia. 

D) embolia. 

E) hipertensão. 

49. Foi prescrito para a Sra. EAC a administração de 1.500 mL 
de solução fisiológica a 0,9%, por acesso venoso periférico. 
Assim, é necessário que o Auxiliar de Enfermagem 
mantenha um gotejamento de quantas gotas por minuto? 

A) 7 

B) 14 

C) 35 

D) 28 

E) 21 

50. A saída do hospital, sem a autorização do médico, porém 
por solicitação do paciente ou familiar, denomina-se 

A) transferência. 

B) alta a pedido. 

C) remoção. 

D) admissão. 

E) expulsão. 

51. A paciente ALS, internada na clínica médica do HUPAA, fez 
uma parada cárdio-respiratória decorrente de erro da equipe 
de enfermagem, ao administrar por via intravenosa o 
seguinte medicamento: 

A) glicose a 25%. 

B) cloreto de potássio a 10%. 

C) manitol a 20%. 

D) cloreto de sódio a 0,9%. 

E) glicose a 5%. 

52. A principal complicação que um paciente acamado pode 
apresentar quando medidas de higiene e conforto não são 
priorizadas pela enfermagem é 

A) flatulência. 

B) disúria. 

C) úlcera de pressão. 

D) colpite. 

E) sonolência. 

53. No paciente JS, foi infundido 240 mL de solução glicosada, 
em 12 horas. Para melhor controle deste gotejamento foi 
solicitado que esta soroterapia fosse mantida com 
microgotas. Frente a isto, o Auxiliar de Enfermagem deve 
fazer o cálculo e deixar correr quantas microgotas por 
minuto, no tempo previsto? 

A) 30 

B) 20 

C) 15 

D) 25 

E) 10 

54. Instrumento operacionalizado por Programas, no qual ações 
e atividades específicas são implementadas, por meio de 
cronogramas e cessão de recursos, no âmbito federal, 
expressando a direcionalidade das políticas do SUS 
denomina-se de 

A) Pacto em Defesa do SUS. 

B) Programa de Vigilância a Saúde. 

C) Conselho Nacional de Saúde. 

D) Programa Intergestor do SUS. 

E) Plano Nacional de Saúde. 

55. É uma das atribuições do Auxiliar de Enfermagem, que está 
descrito no art. 13, da Lei nº 7.498, de 1986, a qual dispõe 
sobre o exercício da Enfermagem no Brasil: 

A) gerenciar o serviço de enfermagem. 

B) realizar prescrições de enfermagem. 

C) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 

D) realizar procedimentos como sondagem vesical. 

E) supervisionar o serviço de enfermagem. 

56. Para que se tenha bom desempenho dos serviços de saúde 
é necessário planejamento e adequada infraestrutura. Em 
vacinação, isso se traduz por meio de:  

I. rede de frio desprovida de manutenção; 

II. recursos humanos treinados; 

III. adequada organização do trabalho; 

IV. registros confiáveis; 

V. disponibilidade de vacinas e insumos. 

Verifica-se que está(ão) correto(s) o(s) item(ns) 

A) I e III. 

B) III e IV, apenas. 

C) V, apenas. 

D) II, III, IV e V. 

E) I, apenas. 

57. Os instrumentais cirúrgicos de metais como espéculos, 
cabos de bisturi, pinças etc. devem ser esterilizados a uma 
temperatura de 127 °C, por um período de 

A) 30 minutos. 

B) 1 hora. 

C) 45 minutos. 

D) 1 hora e 10 minutos. 

E) 15 minutos. 
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58. Doença que acomete várias estruturas do corpo humano, 
dentre elas estão os pulmões, os ossos, as meninges, os 
rins e os intestinos: 

A) tuberculose. 

B) hepatite. 

C) diabetes melittus. 

D) leishmaniose. 

E) ICC. 

59. A desobediência ao Código de Deontologia de Enfermagem 
é considerada de 

A) infração ética. 

B) crime afiançável. 

C) infração funcional. 

D) crime de concurso. 

E) bioterrorismo. 

60. As atividades da sala de vacinação são desenvolvidas por 
equipe de enfermagem, com treinamento específico na 
administração dos imunobiológicos. Portanto, dadas as 
afirmativas seguintes em relação aos cuidados necessários 
antes do início às atividades diárias, que é função do Auxiliar 
de Enfermagem, 

I. Desconsiderar se a sala está limpa e em ordem. 

II. Verificar e anotar a temperatura do refrigerador ou 
refrigeradores, no mapa de controle diário de temperatura. 

III. Verificar o prazo de validade dos imunobiológicos, usando 
com prioridade aqueles que estiverem com prazo mais 
distante do vencimento. 

IV. Retirar do refrigerador de estoque a quantidade de vacinas 
e diluentes necessária ao consumo para 7 dias. 

V. Fazer a revisão no arquivo de cartões de controle para 
convocação e busca de faltosos.  

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) II e III. 

C) II e IV. 

D) III, IV e V. 

E) II, apenas. 

61. Os cuidados de enfermagem ao paciente operado variam de 
acordo com o tipo de cirurgia e de paciente, no que se refere 
ao atendimento de suas necessidades básicas, reações 
emocionais e físicas. Constituem cuidados de enfermagem 
no período pós-operatório, exceto: 

A) detectar e prevenir a instalação de complicações pós-
operatórias. 

B) transferir o paciente da maca para a cama, posicioná-lo de 
acordo com o tipo de cirurgia mantendo sempre o decúbito 
dorsal e com membros inferiores elevados. 

C) observar nível de consciência, estado geral, quadro de 
agitação e outros comprometimentos neurológicos. 

D) verificar anormalidades no curativo, como: secreção e 
presença de sangramento. 

E) promover conforto e segurança através de meio ambiente 
adequado com uso de grades e imobilização (se agitado). 

62. A coloração da urina no pós-operatório imediato de cirurgia 
cardíaca, em que foi utilizada circulação extracorpórea, 
apresenta-se com tonalidade amarelo 

A) escuro. 

B) alaranjado. 

C) claro. 

D) âmbar. 

E) esverdeado. 

63. Você é Auxiliar de Enfermagem da Central de Esterilização 
do Hospital Alfa, que somente usa o processo físico para 
realizar a esterilização de seus materiais. A técnica mais 
eficiente deve ser feita por meio de 

A) estufa. 

B) flambagem. 

C) autoclave. 

D) formalina. 

E) calor seco. 

64. Quando o paciente está impossibilitado de alimentar-se 
espontaneamente, através de refeições normais, podemos 
administrar nutrientes por meio de sondas nasogástrica ou 
transpilórica, ou através de gastrostomia ou jejunostomia. A 
esse tipo de alimentação damos o nome de 

A) nutrição endovenosa. 

B) nutrição enteral. 

C) nutrição parenteral. 

D) nutrição por cateter. 

E) autoalimentação. 

65. A Sra. CAR foi internada no serviço de emergência 
apresentando hipotensão, sudorese, hipotermia, sede e 
cianose. Estes sinais revelam que a paciente apresenta um 
estado de 

A) encefalite. 

B) anasarca. 

C) midríase. 

D) choque. 

E) astenia. 

66. Dadas as ações para realizar um curativo ideal, 

I. Manter a umidade no leito da ferida e manter a temperatura 
em torno de 37 °C. 

II. Absorver o excesso de exsudato, mantendo uma umidade 
ideal. 

III. Permitir sua limpeza sem causar traumas no tecido 
neoformado. 

IV. Não deixar resíduos no leito da ferida. 

V. Limitar a movimentação dos tecidos em torno da ferida e 
proteger contra traumas mecânicos. 

verifica-se que 

A) somente I, III e IV são verdadeiras. 

B) somente a I é falsa. 

C) somente III, IV e V são verdadeiras. 

D) somente II e V são verdadeiras. 

E) todas são verdadeiras. 



 

Nível Médio – Auxiliar de Enfermagem 12

Prova tipo 1  01 – JUL – 2012  Concurso UFAL / HUPAA - 2012 

12 
    

67. O auxiliar de enfermagem que administra uma medicação 
por solicitação verbal do médico, sem que antes este tenha 
feito prescrição escrita, pode ser punido por 

A) indisciplina. 

B) imperícia. 

C) dolo. 

D) negligência. 

E) imprudência. 

68. O Sistema Único de Saúde teve seus princípios 
estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde, em 1990, com 
base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988. Sobre 
este assunto, assinale a opção que traz um princípio 
doutrinário do SUS. 

A) Equidade 

B) Descentralização 

C) Hierarquização 

D) Participação social 

E) Regionalização 

69. Sobre a organização do Sistema Único de Saúde, assinale a 
opção incorreta. 

A) As ações e serviços de saúde devem ser organizados de 
forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente.  

B) A direção do SUS é múltipla, sendo exercida em cada esfera 
de governo (União, Estados e Municípios).  

C) Os municípios podem constituir consórcios para desenvolver 
em conjunto as ações e serviços de saúde que lhes 
correspondem. 

D) A articulação das políticas e programas deve abranger 
especialmente as seguintes atividades: alimentação e 
nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e 
fármaco-epidemiologia, recursos humanos, ciência e 
tecnologia; e saúde do trabalhador. 

E) Devem ser criadas Comissões Permanentes de integração 
entre os serviços de saúde e as instituições de ensino 
profissional e superior. 

70. Cada respiração compreende o movimento de inspiração e 
expiração. Em um indivíduo adulto, os valores normais 
variam entre 14 e 20 respirações por minuto. É importante 
observar características que indicam normalidade da 
respiração, como intervalos regulares entre a inspiração e 
expiração, movimento torácico simétrico, ausência de 
esforço e ruído. O padrão respiratório de uma pessoa pode 
sofrer alterações fisiológicas em algumas situações, como 
na realização de esforços físicos, estresse emocional ou 
durante o choro.  Como denominamos a respiração que 
caracteriza-se por aumento gradual na profundidade das 
respirações, seguido de decréscimo gradual dessa 
profundidade, com período de apneia subsequente? 

A) Respiração estertorosa 

B) Ortopneia 

C) Respiração de Cheyne Stokes 

D) Bradipneia 

E) Taquipneia 
 

71. Em relação aos insumos utilizados em curativo, enumere a 
segunda coluna de acordo com a primeira. 

1ª coluna 2ª coluna 

1. ALGINATO 

(     ) Indicado para feridas profundas e 

altamente exsudativas. São associados ao 

uso das placas. 

2. HIDROCOLOIDE 

(     ) Indicado em lesões infectadas ou não, com 

média ou alta excudação, com 

sangramento ou em presença de necrose e 

fibrina. 

3. HIDROCOLOIDE 

EM GRÂNULOS 

(     ) Indicada para feridas necróticas e na 

presença de fibrina, sendo contra-indicada 

em casos de lesão isquêmica. 

4. PAPAÍNA (1%, 

5% OU 10%) 

(     ) Indicado em feridas não infectadas, com 

médio e baixo volumes de exsudação. Pode 

ser usado em presença de tecido necrótico 

e fibrina. 

5. CARVÃO 

ATIVADO COM 

PRATA 

(     ) Indicado para lesões infectadas, com média 

e alta exsudação, com ou sem odor. 

Qual a sequência correta, de cima para baixo? 

A) 5 – 3 – 4 – 1 – 2 

B) 5 – 4 – 2 – 3 – 1      

C) 4 – 5 – 2 – 3 – 1 

D) 3 – 5 – 1 – 2 – 4 

E) 3 – 1 – 4 – 2 – 5 

72. Durante a permanência do paciente na Unidade de 
recuperação pós-anestésica, a verificação de sinais vitais, 
desde a segunda até a quarta hora após cirurgia, deverá ser 
realizada no intervalo de 

A) 15 em 15 minutos. 

B) 1 em 1 hora. 

C) 30 em 30 minutos.      

D) 2 em 2 horas. 

E) 45 em 45 minutos. 

73. São princípios ativos utilizados nos desinfetantes 
hospitalares, exceto: 

A) quaternários de amônia. 

B) detergente líquido. 

C) glutaraldeído. 

D) fenólicos. 

E) álcool (etílico e Isopropílico). 

74. Para facilitar as normas de biossegurança, as áreas 
hospitalares podem receber classificações. A área que 
oferece risco potencial para aquisição de infecção, seja pelos 
procedimentos invasivos realizados, ou pela presença de 
pacientes susceptíveis às infecções, é denominada de área 

A) semi-crítica. 

B) desinfetada. 

C) crítica. 

D) não crítica. 

E) potencialmente crítica. 
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75. Sinal presente quando ocorre diminuição da circulação 
vascular periférica, evidenciado por 

A) polifagia. 

B) hemoptise. 

C) cianose. 

D) hematoma. 

E) icterícia. 

76. Assinale a opção que traz as penalidades a serem impostas 
pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, 
conforme grau de gravidade (do menos grave ao mais grave). 

A) Advertência verbal, censura, multa, suspensão do exercício 
profissional e cassação do direito ao exercício profissional.  

B) Multa, advertência verbal, censura, suspensão do exercício 
profissional e cassação do direito ao exercício profissional. 

C) Censura, advertência verbal, multa, suspensão do exercício 
profissional e cassação do direito ao exercício profissional. 

D) Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício 
profissional e cassação do direito ao exercício profissional. 

E) Advertência verbal, multa, suspensão do exercício 
profissional, censura e cassação do direito ao exercício 
profissional. 

77. Na maioria das vezes, a pessoa hospitalizada tem seus 
mecanismos de defesa comprometidos pela própria doença, 
tornando-se mais susceptível às infecções. Além disso, a 
infecção hospitalar pode ser predisposta por vários fatores, 
exceto: 

A) sexo. 

B) idade. 

C) condições de higiene. 

D) imobilidade no leito. 

E) estado de nutrição. 

78. No preparo e administração de medicamentos o auxiliar e/ou 
técnico de enfermagem deve seguir algumas 
recomendações. Quanto a isso, dados os itens seguintes, 

I. A lavagem das mãos deve preceder todos os 
procedimentos envolvidos no preparo. 

II. Medicamentos incompatíveis somente devem ser 
misturados entre si com cautela, sempre prestando 
atenção no horário ou via. 

III. Se o medicamento contiver um princípio vasoativo 
administrado de forma contínua, não se deve interromper. 

IV. Não é recomendável a administração simultânea de 
qualquer medicamento com hemoderivados e 
hemocomponentes. 

V. Somente os comprimidos apresentando sulcos devem ser 
partidos. Essa marca no comprimido nos indica onde 
podemos parti-lo. Portanto, se temos 1 sulco, somente 
podemos partir o comprimido em 2 e se temos 2, 
poderemos partir o comprimido em 4. 

verifica-se que 

A) somente I, III e IV são verdadeiros. 

B) somente o II é falso. 

C) somente III, IV e V são verdadeiros. 

D) somente I, II e V são verdadeiros. 

E) todos são verdadeiros. 

79. O Auxiliar de Enfermagem do Centro Cirúrgico recebe um 
paciente para cirurgia ginecológica; logo, a posição em que 
o paciente deve ser colocado é a 

A) decúbito dorsal. 

B) litotômica. 

C) decúbito ventral. 

D) trendelenburg. 

E) sims. 

80. Segundo a Lei do Exercício Profissional nº 7.498/86, são 
auxiliares de enfermagem, exceto: 

A) o diplomado em Auxiliar de Enfermagem conferido por 
instituição de ensino, nos termos da lei e registrado no órgão 
competente. 

B) o portador de diploma a que se refere a Lei nº 2.822, de 14 
de junho de 1956. 

C) o pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos 
termos do Decreto-lei nº 299, de 28 de fevereiro de 1997. 

D) o diplomado a que se refere o inciso III do art. 2º da Lei nº 
2.604, de 17 de setembro de 1955, expedido até a 
publicação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

E) o pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos 
termos do Decreto-lei nº 299, de 28 de fevereiro de 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


