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Auxiliar de Enfermagem 

 

INSTRUÇÕES: 

 

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS. 
2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção, observando 

se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão. 
3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição e o 

número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se imediatamente com o fiscal 
da sala para as devidas providências. 

4. A prova, composta de 40 (quarenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 40, terá duração máxima de 4h 
(quatro horas). 

5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início de sua 
aplicação. Caso o candidato pretenda retirar-se do local com o CADERNO DE PROVA, só poderá fazê-lo 
depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação. 

6. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe foi 
entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há apenas uma resposta correta, dentre as 5 (cinco) 
alternativas apresentadas com as letras A, B, C, D e E. 

7. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com tinta na 
cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE RESPOSTAS e não deverá 
rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será substituído. 

8. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo candidato. 
9. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, 

esclarecimentos. 
10. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal da sala. 
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QUESTÃO 1 
 
E ante o terror da criadagem, a cega atravessou os três pátios e 
ganhou a rua. Fazia dez anos que não ia a Yanahuanca, mas 
aparentemente seus pés recordavam melhor que seus olhos. 
Porque sem vacilar atravessou a praça, desceu até onde em outros 
tempos corria o rio Chaupihuaranga. O Chuto e os empregados, 
assustados, a seguiram até o embarcadouro. Como se enxergasse, 
dirigiu-se a uma lancha que balançava nas águas inquietas. 
Embarcou. (SCORZA, Manuel. Cantar de Agapito Robles. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p 103) 
Assinale a única alternativa coerente com o texto. 
 
(A) O fato de a cega encontrar seu caminho correto após tanto 
tempo sugere que ela nasceu na cidade que, naquele momento, 
deixava para trás. 
(B) Os cegos, em geral, reconhecem um trajeto sentindo o solo 
onde pisam. 
(C) O uso da expressão “águas inquietas” sugere que as águas do 
embarcadouro esperavam ansiosamente a chegada da cega. 
(D) Ao afirmar que “aparentemente seus pés recordavam melhor 
que seus olhos”, o autor dá a entender que a cega ainda guardava 
de memória um trajeto que havia muito tempo não percorria. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 2 
 
A ansiedade de Bertran é uma coisa de que não há memória; 
horrível e desesperada ansiedade de um pai, que só não terá de 
separar-se do filho, se o levar consigo para o reino doloroso, onde 
a esperança morre ao entrar! Viver insensível é o tormento desses 
desgraçados. Não amar, não poderem amar, não amarem nunca: 
tal é o seu destino; tal é o inferno! Mas no coração de Bertran o 
arrependimento pareceu nascer, e Deus na sua bondade, ou na sua 
vingança talvez, permitiu-lhe que amasse... Desde esse dia cruel, a 
sua alma sentiu apenas por esse Roberto os receios, a felicidade, 
os tormentos da terra: o filho tornou-se para ele vida e ser. Agora, 
porém, a meia-noite vai chegar, e a sorte de ambos depende 
apenas de Roberto aceitar o pacto imutável que roube a sua alma 
a Deus!... (Júlio César de Machado, “Uma récita do Roberto do 
Diabo”. In Os melhores contos portugueses do século XIX. São 
Paulo: Landy, 2003). 
 
Assinale a afirmativa coerente com a passagem acima: 
(A) Bertran é um pai que perdeu a esperança de ter a presença do 
filho. 
(B) Só Deus pode permitir que Bertran e Roberto, pai e filho, fiquem 
juntos. 
(C) Compete a Roberto decidir se ficará ou não junto com o pai. 
(D) Há indicações, no texto, de que Bertran e Roberto ficarão 
separados. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 3 
 
“O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 
mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,  
porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.” (Alberto 
Caeiro) 
 
Assinale a alternativa coerente com o texto 
(A) Os rios a que o autor se refere são os mais bonitos de Portugal. 
(B) O rio que passa pela aldeia do autor é mais bonito que o Tejo. 
(C) O Tejo não é o rio mais bonito de Portugal. 
(D) Pelo fato de passar pela aldeia do autor, este rio é mais bonito 
que o Tejo. 
(E) Nenhuma resposta acima. 

 
QUESTÃO 4 
 
Assinale a única alternativa que está conforme as normas do 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 
(A) paraquedas – interestadual – neoacadêmico – ante-sala 
(B) antiinflamatório – contrarregra – assembleia - consequência 
(C) freqüência – infraestrutura – neorromântico – hiperativo  
(D) extra-oficial – ideia – anti-herói – além-mar 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 5 
 
Há três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra 
pronunciada, e a oportunidade perdida.” (Provérbio Chinês) 
Qual mecanismo de coesão se encontra na frase acima? 
(A) Anáfora 
(B) Reiteração 
(C) Catáfora 
(D) Elipse 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 6 
 
Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão corretamente 
acentuadas. 
(A) alcalóide – bênção – próton – júri - mausoléus 
(B) vírus – orfã – jiboia – céu - aquático 
(C) médiuns – fluor – reféns – ideológico - câmbio 
(D) álbum – bíceps – mágoa – falássemos – bônus 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 7 
 
Assinale a única alternativa na qual não há erro quanto à flexão 
nominal. 
(A) a ênfase – o diabetes – a alface – a agravante 
(B) a ênfase – a diabetes – a alface – a agravante 
(C) a ênfase – o diabetes – o alface – o agravante 
(D) o ênfase – a diabetes – a alface – a agravante 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 8 
 
Assinale a alternativa na qual há verbo flexionado no imperfeito do 
subjuntivo. 
(A) Quando nós partirmos, todos sentirão nossa falta. 
(B) Estaríeis disposto a ouvir minha história? 
(C) Se ele vendesse aquela casa, poderia comprar um ótimo 
apartamento. 
(D) Não se atenha a fatos tão tristes. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 9 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. 
(A) Foi para evitar o pior que não ........... na discussão; 
(B) Todos ........... um futuro grandioso para ela. 
(C) Custou-nos, mas .......... nossos documentos. 
(D) Melhor seria se ele se ...........  
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
(A) intervi – previam – reouvemos - contivesse 
(B) intervim – previam – reouvemos - contivesse 
(C) intervim – previão – reavemos - contesse 
(D) intervi – previão – reavemos - contesse 
(E) intervi – contece – previão - reavemos 
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QUESTÃO 10 
 
O adjunto adverbial é o termo que exprime uma circunstância (de 
tempo, lugar, modo, etc.) ou, em outras palavras, que modifica o 
sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio. Ele pode ser expresso 
pelos advérbios ou pelas locuções adverbiais. Assim, assinale a 
alternativa que não apresenta um exemplo de adjunto adverbial. 
 
(A) Chegamos cedo. 
(B) Volte bem depressa. 
(C) Estou triste. 
(D) Às vezes viajava de trem. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 11 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal. 
(A) Nem a riqueza, nem o poder fizeram-no menos humilde. 
(B) Foi João quem nos contou a verdade. 
(C) Tudo são flores. 
(D) Quem de nós chegaremos ao final desta jornada? 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 12 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. 
(A) Prefiro ler do que ver televisão. 
(B) Devemos obedecer aos mais velhos. 
(C) É normal visarmos ao primeiro lugar. 
(D) Pedi-lhe que saísse. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 13 
 
Assinale a alternativa correta quanto ao uso de acento indicativo de 
crase. 
(A) Vou à Paris nas próximas férias.  
(B) Vamos sair daqui à dez minutos.. 
(C) Voltei à casa de Joana. 
(D) Ela estuda inglês à distância. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 14 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto à colocação pronominal. 
(A) Aquele comportamento mostrou-nos que ninguém o apoiaria. 
(B) Mesmo cansado nunca recusei-me a abandonar uma tarefa. 
(C) Aqui estão os pacotes: entregue-os. 
(D) Estes livros ser-nos-ão muito úteis. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 15 
 
Assinale a alternativa correta quanto ao uso da vírgula. 
(A) A verdade, meus caros senhores é que devemos reconsiderar 
este projeto. 
(B) Os homens que são mortais, julgam-se imortais. 
(C) Se ele assim decidiu não há, portanto, o que reclamar. 
(D) Nervosa, ela pôs-se a telefonar para todos os conhecidos. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 16 
 
Assinale, entre as alternativas a seguir, aquele que não apresenta 
uma função do auxiliar de enfermagem. 
(A) Proporcionar cuidados básicos, sem presença de risco e 

complexidade, sempre com a supervisão de um enfermeiro. 
(B) Fazer curativos simples, administrar remédios simples e dar 
injeções na veia e no músculo em pacientes sem gravidade. 
(C) Decidir pelo encaminhamento ou não de um paciente à UTI. 
(D) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas e prestar 
cuidados de higiene e conforto ao paciente. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 17 
 
Na qualidade de integrante da equipe de enfermagem, o auxiliar de 
enfermagem tem uma série de atribuições. Entre as relacionadas a 
seguir, assinale a que não diz estrito respeito à atuação do auxiliar 
de enfermagem. 
 
(A) Executar toda a prescrição médica, instalando soros com as 
devidas identificações, administrando as medicações e fazendo a 
checagem correta com hora, assinatura e as anotações de 
enfermagem correspondentes;  
(B) Atender às solicitações pessoais da chefia de enfermagem. 
(C) Fazer a limpeza dos amnioscópios, conforme rotina do setor; 
(D) Encaminhar material para a Central de Material Esterilizado 
(CME), proceder a troca de materiais esterilizados e fazer a 
conferência dos mesmos; 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 18 
 
Os procedimentos para realização do curativo devem ser fixados de 
conformidade com a função do curativo e o grau de contaminação 
do local. No caso dos curativos limpos, uma das alternativas abaixo 
não se aplica. Assinale-a. 
 
(A) O curativo limpo e seco deve ser mantido oclusivo por 24 horas. 
(B) Após este período, a incisão pode ser exposta e lavada com 
água e sabão. 
(C) Nas 24 horas seguintes, deve-se pincelar, apenas, com 
antisséptico tipo mertiolate. 
(D) Utilizar PVP-I tópico somente para ablação dos pontos. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 19 
 
Feridas infectadas e feridas abertas ou com perda de substância, 
com ou sem infecção, são lesões bastante susceptíveis à 
contaminação exógena. Nesses casos, alguns dos cuidados com 
relação ao curativo são listados a seguir, mas um deles não é 
adequado para a situação. 
 
(A) O número de trocas do curativo está diretamente relacionado à 
quantidade de drenagem, devendo ser trocado sempre que úmido 
para evitar colonização. 
(B) A gaze vaselinada estéril não é recomendada nos casos em que 
há necessidade de prevenir aderência nos tecidos. 
(C) Em feridas com drenagem purulenta deve ser coletada cultura 
semanal (swab), para monitoração microbiológica. 
(D) A antissepsia deve ser realizada com PVP-I tópico. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 20 
 
As técnicas de curativos são procedimentos assépticos que vão 
desde a irrigação com solução fisiológica até a cobertura específica 
que auxiliarão no processo de cicatrização. Assinale a alternativa 
que não representa um procedimento adequado à realização de um 
curativo. 
(A) Verificar data de esterilização nos pacotes utilizados para o 
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curativo (validade usual 7 dias); 
(B) Expor a ferida e o material o mínimo de tempo possível; 
(C) Curativos de feridas limpas e de feridas contaminadas podem 
ser trocados simultaneamente. 
(D) Considerar contaminado qualquer material que toque sobre 
locais não esterilizados. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 21 
 
A administração de medicamentos é uma das atividades mais 
frequentemente desempenhada pelo profissional de enfermagem e, 
por isso, envolve ações que visam, primordialmente, aos melhores 
resultados para o paciente. Uma das alternativas abaixo não 
apresenta um dos cuidados exigidos no momento da administração 
de medicamentos. Assinale-a. 
 
(A) Observar o aspecto e as características da medicação antes de 
prepará-la. 
(B) Esclarecer o paciente, de modo claro e compreensível, sobre o 
medicamento que ele vai receber. 
(C) Caso a dose seguinte seja à noite, deve-se deixar com o 
paciente o medicamento que ele vai tomar. 
(D) Efetuar o registro da medicação que foi administrada ao 
paciente. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 22 
 
A partir da reforma psiquiátrica, o hospital para atendimento dos 
portadores de doenças mentais deixou de ser uma instituição na 
qual o doente era jogado, esquecido e mal tratado. Hoje, é uma 
instituição que garante o respeito aos direitos e à individualidade do 
paciente e acolhendo, também, a seus familiares, dando-lhes o 
apoio de que, eventualmente, precisem. Assim, assinale a 
alternativa que se afasta da conduta apropriada do auxiliar de 
enfermagem no trato com pacientes portadores de distúrbios 
mentais. 
 
(A) É muito importante que escute o que o paciente tem a dizer, 
mostrando-se receptivo, olhando-o numa atitude aberta, de modo 
que ele perceba a sua importância. 
(B) Quando um paciente fica bloqueado, pode-se repetir uma 
palavra ou uma frase no decorrer da conversa para convidá-lo a 
falar mais. 
(C) Não descartar a comunicação não verbal, feita através de 
gestos, expressões, tom de voz e atitudes. 
(D) Evitar que o paciente conduza a conversa e escolha o assunto. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 23 
 
As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são causadas por 
vírus, bactérias ou outros micróbios e são transmitidas, 
principalmente, por meio de relações sexuais sem o uso de 
preservativo com uma pessoa infectada. As DST manifestam-se, 
em geral, por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. 
Assinale, entre as alternativas abaixo, a que não se aplica às DSTs. 
 
(A) Algumas DSTs podem são assintomáticas, tanto no homem 
quanto na mulher. 
(B) Essas doenças se não diagnosticadas e tratadas a tempo, 
podem levar a complicações graves, como infertilidades, câncer e 
até à morte. 
(C) A Aids e a sífilis também podem ser transmitidas da mãe 
infectada, sem tratamento, para o bebê durante a gravidez, o parto. 
Mas a transmissão não ocorre na amamentação. 

(D) A infecção pode ocorrer pela transfusão de sangue contaminado 
ou pelo compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no 
uso de drogas injetáveis. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 24 
 
Dá-se o nome de rede ou cadeia de frio ao sistema de conservação 
de vacinas. O sistema inclui armazenamento, transporte, 
manipulação e condições de refrigeração, desde a produção no 
laboratório até o momento de aplicação. Para isso, são várias as 
recomendações que devem ser seguidas, exceto uma listada nas 
alternativas abaixo. Assinale-a. 
 
(A) As vacinas podem ser acondicionadas em sacos plásticos ou 
caixas térmicas no refrigerador. 
(B) Colocar os frascos e as ampolas de vacina sobre as prateleiras 
e em bandejas perfuradas para permitir a adequada circulação do 
ar frio. 
(C) Nada além das vacinas pode ser mantido no refrigerador. 
(D) Garrafas de água, sal e corantes ajudam a estabilizara 
temperatura e, por isso, devem ser colocados no lugar da gaveta 
inferior, já retirada, do refrigerador. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 25 
 
A consulta de enfermagem é a atenção de enfermagem prestada à 

gestante sadia, de modo sistemático e contínuo, tendo em vista o 

transcorrer de uma gestação, parto, puerpério e recém-nascido 

normais. Em geral, a consulta tem meia hora de duração e alterna 

com o consulta médica, de modo que a enfermagem responde por 

metade das consultas previstas para a gestante sadia. Várias são 

as ações executadas pela enfermeira durante a consulta. Assim, 

assinale, entre as alternativas a seguir, aquele que não se coaduna 

com a situação. 

 
(A) Avaliação dos resultados dos exames laboratoriais realizados 
pela gestante; 
(B) Indicação da necessidade ou não de parto cesáreo; 
(C) Orientação e controle dietético; 
(D) Ensino e supervisão da gestante quanto aos cuidados básicos 
de higiene pré-natal. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 26 
 
O cuidado atraumático é o conjunto de cuidados terapêuticos que 
visa à intervenção no sentido de eliminar ou minimizar o desconforto 
físico e psicológico experimentado pelas crianças e seus familiares. 
Entre as alternativas a seguir, uma não apresenta uma ação 
característica do cuidado atraumático. Assinale-a. 
 
(A) Evitar atividades recreativas que distraiam a atenção da criança. 
(B) Prevenir ou minimizar a separação da criança de sua família; 
(C) Prevenir ou minimizar a lesão corporal ou a dor. 
(D) Preparar a criança antes de qualquer tratamento ou 
procedimento que não seja familiar; 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 27 
 
O governo federal lançou o Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) 
no Brasil, 2011–2022 que aborda quatro principais doenças, quais 
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sejam: doenças do aparelho circulatório, respiratórias crônicas, 
diabetes e câncer; e os fatores de risco: tabagismo, consumo nocivo 
de álcool, inatividade física, alimentação inadequada e obesidade. 
Os objetivos do plano são: promover o desenvolvimento e a 
implantação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis 
e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT 
e seus fatores de risco; e fortalecer os serviços de saúde voltados 
para a atenção aos portadores de doenças crônicas. 
Assinale a alterativa que não apresenta uma meta proposta pelo 
governo federal com relação a esse plano. 
 
(A) Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 
69 anos; 
(B) Ampliar a cobertura de exame citopatológico em mulheres de 25 
a 64 anos; 
(C) Tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões 
precursoras de câncer 
(D) Distribuir, gratuitamente, a medicação indicada para controle da 
doença. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 28 
 
A infecção se apresenta como fator de aumento da mortalidade no 
âmbito hospitalar. Este fato torna fundamental a adoção de ações 
de enfermagem para o controle e a prevenção dessas infecções. 
Assinale, entre as alternativas a seguir, o único procedimento que 
não se enquadra entre as ações de enfermagem que visam a evitar 
a ocorrências de infecções hospitalares. 
 
(A) Realizar, sistematicamente, a avaliação bacteriológica da 
desinfecção e esterilização do material hospitalar; 
(B) Supervisionar o pessoal da enfermagem na desinfecção e 
esterilização de material e do ambiente, no tratamento e no 
processo de atenção de enfermagem ao paciente infectado; 
(C) Delegar a uma empresa, contratada com esse fim, todas as 
ações de desinfecção e esterilização do material e do ambiente 
hospitalar. 
(D) Ampliar os conhecimentos sobre antissépticos e desinfetantes, 
em especial quando se responsabilizar pela indicação desses para 
utilização no hospital. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 29 
 
A saúde de uma pessoa tem, como indicadores básicos, os sinais 
vitais, que dão informações sobre o estado das funções circulatória, 
respiratória, neural e endócrina do corpo, permitindo à equipe de 
enfermagem identificar o estado clínico do paciente e planejar as 
ações de assistência necessárias. Assinale a alternativa que não 
apresenta um dos sinais vitais importantes para se verificas as 
condições clínicas do paciente. 
 
(A) Dor 
(B) Enjoo 
(C) Temperatura 
(D) Pressão arterial 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 30 
 
A rotina da organização e funcionamento da sala de curativos é uma 
das atribuições do técnico de enfermagem e, também, do auxiliar 
de enfermagem, o que implica uma série de procedimentos 
específicos. As alternativas a seguir apresenta uma ação que não 
se aplica aos profissionais na sala de curativos. Assinale-a. 
(A) Executar o curativo - conforme padronizado no protocolo de 

prevenção e tratamento de úlceras crônicas e do pé diabético; 
(B) Encaminhar o usuário para avaliação médica (clínico) para 
determinar a etiologia da lesão ou em caso de intercorrências 
(C) Solicitar, quando necessário, exames laboratoriais - conforme 
padronizado no protocolo; 
(D) Definir a dieta alimentar do paciente. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 31 
Os resultados dos exames de análise clínica dependem tanto de 
quem analisa o material coletado quando da qualidade da amostra. 
Equivale a dizer que depende, também, da atuação do profissional 
de enfermagem no processo de coleta de material. Para isso, 
alguns cuidados devem ser tomados quando da coleta. Assim, 
assinale, entre as alternativas abaixo, aquela prática que não se 
aplica à coleta, com correção, de material para análise clínica. 
(A) Fazer a coleta sempre após as refeições; 
(B) Uso de equipamentos e recipientes adequados; 
(C) Envio do material coletado em tempo hábil para o laboratório; 
(D) Volume ou quantidade da amostra adequados para a análise 
clínica. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 32 
 
A urgência é caracterizada como um evento grave, que deve ser 
prontamente resolvido, mas que não tem caráter imediatista, ou 
seja, deve haver um empenho para ser tratada e pode ser planejada 
para que este paciente não corra risco de morte. A emergência é 
uma situação gravíssima que deve ser tratada imediatamente, caso 
contrário, o paciente vai morrer ou apresentará uma sequela 
irreversível. Em ambas as situações, qual não deve ser a atitude do 
auxiliar de enfermagem? 
 
(A) Auxiliar a equipe médica e de enfermagem no atendimento ao 
paciente. 
(B) Realizar curativos de menor complexidade. 
(C) Administrar medicamentos conforme determinação da equipe 
médica. 
(D) Fazer as anotações no prontuário do paciente. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 33 
 
A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. Assinale o procedimento que, no ambiente hospitalar, 
pode levar a uma condição de risco para os pacientes e para as 
equipes médica e de enfermagem. 
(A) Manter atenção cuidadosa no caso de pacientes com doenças 
infecciosas. 
(B) Utilizar corretamente antibióticos. 
(C) Descartar corretamente o lixo hospitalar. 
(D) Reutilizar material usado. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 34 
 
O pré-operatório é o período de tempo contado a partir do momento 
em que se constata a necessidade de procedimento cirúrgico. No 
pré-operatório imediato (24 horas antes da cirurgia) alguns 
cuidados de vem ser tomados em relação ao paciente. Assinale a 
alternativa que está em desacordo com os cuidados necessários. 
(A) Verificar os sinais vitais. 
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(B) Atender o paciente conforme suas necessidades psicológicas. 
(C) Colher material para exame conforme solicitação médica. 
(D) Manter a alimentação normal do paciente. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 35 
 
O pós-operatório estende-se do momento em que o paciente deixa 
a sala de cirurgia até a última visita de acompanhamento do 
cirurgião. Nesse período, alguns cuidados específicos devem ser 
objeto da atenção da equipe de enfermagem. Assinale o único 
aspecto que não é próprio do pós-operatório. 
 
(A) Atentar para a estabilidade cardiovascular. 
(B) Dar bastante água para o paciente. 
(C) Aliviar a dor e a ansiedade. 
(D) Controlar náuseas e vômitos. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 36 
 
O planejamento familiar visa à difusão da doutrina da paternidade 
consciente e responsável e a oferta de instrução e de métodos 
anticoncepcionais seguros a casais para que eles, voluntariamente, 
planejem a prole conforme suas possibilidades econômicas, sociais 
e psicológicas. Assinale a consequência que não advém do 
processo de planejamento familiar. 
 
(A) Redução da mortalidade materno-infantil. 
(B) Melhoria do nível de saúde da família. 
(C) Redução gradual na natalidade 
(D) Limitação do número filhos a apenas dois. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 37 
 
Segundo o art. 13 da Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986 (que 
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá 
outras providências), “o Auxiliar de Enfermagem exerce atividades 
de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços 
auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação 
em nível de execução simples, em processos de tratamento [...]”. 
Todavia, uma das ações abaixo não compete ao auxiliar de 
enfermagem. Assinale-a.  
 
(A) decidir sobre administração de medicamentos e/ou tratamento 
do paciente, 
(B) executar ações de tratamento simples; 
(C) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;  
(D) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 38 
 
O decreto 94406/87, que regulamenta a Lei nº 7498/86, que dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da enfermagem no Brasil, 
determina, no art. 11 que “o auxiliar de enfermagem executa as 
atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de 
enfermagem, cabendo-lhe.... VIII participar dos procedimentos pós-
morte...” Todavia, um dos cuidados abaixo não se aplica ao disposto 
na lei com respeito às atribuições do auxiliar de enfermagem. 
Assinale-a. 
(A) Cercar o leito com biombos, colocar avental e calçar luvas e 
outros equipamentos de proteção individual se necessários. 

(B) Preservar a aparência natural do corpo. 
(C) Retirar sondas, drenos, cateteres e cânulas. 
(D) Informar, imediatamente, os familiares. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 39 
 
O Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 
implica mudança de valores, de comportamento, de conceitos e de 
práticas, exigindo, dos profissionais de saúde, novas posturas com 
relação ao atendimento dos pacientes. Assim, assinale a alternativa 
que não apresenta um objetivo do Programa. 
 
(A) Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização já 
existentes na rede hospitalar; 
(B) Conceber e implantar novas iniciativas de humanização dos 
hospitais que venham a beneficiar os usuários e os profissionais de 
saúde. 
(C) Capacitar os profissionais do hospital para um novo conceito de 
atenção à saúde que valorize a vida humana e a cidadania. 
(D) Evitar a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimentos 
e experiências nesta área. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 40 
 

O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
trata, entre outros aspectos, do direito à saúde, aos cuidados 
médicos e à segurança em caso de doença. Assim, leia com 
atenção as alternativas abaixo e assinale aquela que apresenta 
o texto completo e correto do referido artigo. 
 
(A) Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 
de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 
casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias 
fora de seu controle. 
(B) Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar-lhe, e a sua família, bem-estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
(C) Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
(D) Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 
de desemprego, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu 
controle. 
(E) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 

 


