
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Auxiliar de Enfermagem            01 a 40 

 

01. As entidades de classe que, na enfermagem, têm por finalidade o desenvolvimento 
cultural/profissional e a disciplina/o controle do exercício profissional são, 
respectivamente: 

A) ABEn e COREN     C) COREN e ABEE 

B) Sindicato e ABEn     D) ABEE e Sindicato 
 
 
02. De acordo com o Código de Ética da Enfermagem, ao realizar um curativo sem 

atender aos princípios básicos de assepsia, por inaptidão técnica, o auxiliar de 
enfermagem está incorrendo em infração, por  

A) imprudência. B) negligência.  C) imperícia.  D) displicência. 
 
 
03. O Ministério da Saúde recomenda, para o profissional de saúde, o uso dos seguintes 

Equipamentos de Proteção Individual: 

A) luvas − avental − máscara − caixa para descarte de material perfurocortante 

B) luvas − avental − máscara − gorro − óculos de proteção 

C) máscara − luvas − avental − sabão líquido − óculos de proteção 

D) máscara − gorro − óculos − caixa para descarte de material perfurocortante 
 
 
04. Ao manusear material esterilizado com técnica asséptica, o auxiliar de enfermagem deve 

A) pegar a seringa pela parte interna do cilindro, com luvas de procedimento. 

B) manipular o material no nível da cintura para baixo. 

C) tocar o bisel, única parte da agulha que pode ser manipulada. 

D) utilizar material com embalagem íntegra, seca, sem mancha, com identificação. 
 
 
05. Os artigos destinados à penetração, através da pele e das mucosas adjacentes, nos 

tecidos subepiteliais e no sistema vascular, bem como todos os que estejam 
diretamente conectados com esse sistema são chamados de  

A) artigos não-críticos e requerem limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível, 
dependendo do uso a que se destinam ou do último uso realizado. 

B) artigos semicríticos e requerem desinfecção de médio ou de alto nível, ou 
esterilização, para se ter garantida a qualidade do múltiplo uso desses artigos. 

C) artigos críticos e requerem esterilização, para satisfazer os objetivos que se 
propõem. 

D) artigos não categorizados, pois, dependendo da sua utilização, poderão ser 
classificados como críticos, semicríticos ou não-críticos. 

 
 
06. O expurgo é a área da Central de Material e Esterilização onde 

A) fica estocado o material esterilizado. 

B) é realizado o processo de limpeza de material. 

C) é feita a distribuição de material para o hospital. 

D) estão localizadas as estufas e as autoclaves. 
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07. A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) é garantida pela 
Constituição Federal e normatizada pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.  
Esse direito legalmente constituído consiste 

A) no envolvimento ativo da população organizada no processo de decisão e no 
controle social sobre as políticas  e o sistema de saúde. 

B) na redistribuição das responsabilidades, quanto às ações e aos serviços de 
saúde, entre as várias esferas do governo. 

C) na organização dos serviços de saúde em níveis de complexidade crescente, com 
definição da população a ser atendida. 

D) no atendimento garantido a toda a população, por parte do sistema de saúde, 
tanto público como contratado. 

 
 
08. O Programa de Saúde da Família (PSF) tem como principal objetivo promover, de 

forma ampliada direta e integral, uma assistência à população, tendo a família como 
objeto e o domicílio como espaço de atuação.  
É atribuição específica do auxiliar de enfermagem na Equipe de Saúde da Família: 

A) supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas. 

B) realizar busca ativa de casos como tuberculose e hanseníase. 

C) solicitar exames complementares de rotina e de urgência. 

D) prescrever medicamentos com base nos diagnósticos efetuados. 
 
 
09. São doenças transmitidas por via aérea ou por secreções nasofaríngeas: 

A) caxumba − dengue − poliomielite 

B) sarampo − calazar − febre amarela 

C) sarampo − varicela − tuberculose 

D) caxumba − malária − difteria 
 
 
10. É recomendada pelo Programa Nacional de Imunização e indicada para crianças, 

preferencialmente ao nascer, com o objetivo de evitar a infecção por transmissão 
vertical. Trata-se da vacina contra  

A) rubéola.      C) hepatite A. 

B) tuberculose.     D) hepatite B. 
 
 
11. Em relação aos registros e às anotações de enfermagem no prontuário do paciente, é 

importante que 

A) as anotações se limitem aos aspectos relativos à doença ou ao agravo do 
paciente, pois as demais anotações são desnecessárias. 

B) as informações sejam breves e resumidas, devendo-se usar abreviaturas e 
códigos, pois o importante são os dados estatísticos. 

C) as informações sejam registradas de forma clara, objetiva e completa, com grafia 
legível, a devida assinatura e o número do registro do profissional no Conselho. 

D) as anotações de enfermagem e checagem não contenham a assinatura nem o 
número do registro do profissional no Conselho, pois não se trata de um 
documento oficial. 
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12. A técnica que consiste na introdução de um catéter estéril no interior da bexiga, 
através da uretra, com a finalidade de drenar urina, instilar medicação ou outro 
líquido, ou mensurar urina residual, é denominada 

A) enteróclise.      C) diálise. 

B) cateterismo intestinal.    D) cateterismo vesical. 
 
 
13. A úlcera de pressão, ou escara, é uma lesão com tendência à gangrena ou necrose 

do tecido, decorrente da pressão exercida em determinada área corporal, em 
conseqüência de imobilidade prolongada no leito.  
Como procedimentos de prevenção, o auxiliar de enfermagem deve  

A) instalar hidratação venosa e promover mudanças bruscas de posição. 

B) promover estimulação sensorial e evitar mudanças freqüentes de posição. 

C) deixar o paciente em repouso e fazer curativo no local. 

D) realizar mudança de decúbito e fazer massagens de conforto no paciente. 
 

14. Para se realizar a lavagem gástrica, o paciente deve ser colocado em 

A) decúbito dorsal.    C) posição genupeitoral. 

B) posição de Sims.     D) decúbito ventral. 
 
 
15. O termo utilizado para denominar a diminuição do volume urinário é: 

A) oligúria  B) anúria  C) poliúria  D) disúria 
 
 
16. O procedimento, realizado pela enfermagem, que consiste na introdução de pequena 

quantidade de líquido no intestino com as finalidades de servir de emoliente, aliviar 
constipação ou preparar para cirurgia ou parto, denomina-se: 

A) paracentese     C) gastroscopia 

B) clister      D) gavagem 
 
 
17. No processo de cicatrização das feridas, há um período em que ocorre a formação de 

um tecido novo (tecido de granulação), do colágeno e a epitelização. Trata-se da 
fase 

A) de maturação. 

B) exsudativa. 

C) proliferativa. 

D) de dispersão. 
 
 
18. A palavra utilizada para designar a respiração rápida e superficial, com freqüência 

acima dos valores normais, é: 

A) eupnéia 

B) taquipnéia  

C) apnéia 

D) bradipnéia 
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19. A nutrição enteral (NE) consiste na administração de nutrientes, no trato 
gastrointestinal, por meio de 

A) sonda nasogástrica ou nasoenteral ou catéter intravenoso. 

B) sonda vesical ou nasogástrica ou estomia. 

C) sonda nasogástrica ou nasoenteral ou estomia. 

D) sonda vesical ou nasoenteral  ou catéter intravenoso. 
 
 
20. São medidas para evitar complicações relacionadas à punção venosa periférica: 

A) observar os princípios de assepsia e executar adequadamente o procedimento. 

B) observar atentamente sinais e sintomas de complicações e comunicá-los à 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

C) anotar detalhadamente, no relatório de enfermagem, eventuais complicações 
locais ou sistêmicas. 

D) aplicar calor úmido e realizar curativo no local afetado por lesão tecidual. 
 
 
21. Na administração de medicamentos,  

A) a via intradérmica é indicada para a aplicação da vacina BCG. 

B) a via sublingual é utilizada para medicamentos a serem colocados sobre a língua 
do paciente e engolidos. 

C) a via endovenosa é utilizada para se obter uma ação lenta do medicamento. 

D) a via intramuscular é indicada para se aplicar medicação no quadrante inferior 
interno do músculo glúteo. 

 
 
22. A lipodistrofia é uma das complicações causadas pelo uso contínuo de insulina pelos 

diabéticos. Para preveni-la, a equipe de enfermagem deve  

A) administrar insulina, alternadamente, por via intramuscular e subcutânea. 

B) massagear com firmeza o local escolhido, após a aplicação da insulina. 

C) realizar rodízio do local de administração subcutânea da insulina. 

D) fazer calor local após a aplicação de insulina. 
 
 
23. A hipertensão arterial, ou doença vascular hipertensiva, pode causar lesões em 

diferentes órgãos, favorecendo o desenvolvimento de complicações, como: 

A) diabetes melito − acidente vascular cerebral − miocardite 

B) insuficiência cardíaca − insuficiência renal − diabetes melito 

C) insuficiência cardíaca − insuficiência renal − acidente vascular cerebral 

D) diabetes melito − miocardite − aneurisma cerebral 
 
 
24. A doença que se manifesta por hipertonia dos músculos masseteres (trismo e riso 

sardônico) e dos músculos do pescoço (rigidez de nuca), causando dificuldade de 
deglutição (disfagia), e que pode chegar à contratura muscular generalizada chama-se: 

A) leishmaniose visceral     C) leptospirose 

B) febre amarela      D) tétano  
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25. Dispnéia intensa e tosse produtiva com secreção espumosa e sangüínea são 
manifestações clínicas da seguinte doença: 

A) angina do peito     C) lúpus eritematoso sistêmico 

B) edema agudo de pulmão    D) endocardite infecciosa 
 
 
26) A colecistectomia consiste na remoção cirúrgica 

A) do pulmão.      C) do estômago. 

B) da vesícula biliar.     D) da trompa de Falópio. 
 
 
27. A colostomia consiste em uma abertura na parede abdominal para a saída de parte 

do cólon. Na colostomia, é cuidado de enfermagem: 

A) recomendar o uso de cinta pós-operatória durante 15 dias, para dar mais 
segurança e conforto ao paciente. 

B) orientar o paciente a eliminar as fezes pela manhã, já que ele pode controlar suas 
funções fisiológicas. 

C) manter o paciente em posição de Sims por 24 horas, para facilitar a eliminação de 
gases e fezes. 

D) realizar a troca da bolsa sempre que a capacidade desta atingir 1/3 de seu 
volume. 

 
 
28. No pós-operatório de prostatectomia, é cuidado específico do profissional de 

enfermagem: 

A) ficar atento à irrigação vesical contínua, não permitindo a formação de coágulos e 
a conseqüente obstrução da sonda. 

B) limpar a cânula interna desconectando-a da cânula externa e lavando aquela em 
toda a sua extensão, deixando-a permeável. 

C) orientar o paciente a deambular com o frasco de drenagem a uma altura superior 
à do tórax. 

D) manter o paciente em repouso, na posição Trendelemburg, por 48 horas, a fim de 
evitar deformidades. 

 
 
29. São sintomas característicos da esquizofrenia: 

A) compulsões e obsessões 

B) surdez e cegueira histérica 

C) distúrbio bipolar e hipomania 

D) alucinações e delírios 
 
 
30. Ao prestar primeiros-socorros a uma vítima de queimaduras de 1º e 2º graus, o 

auxiliar de enfermagem deve 

A) cortar as vestes que estão sobre as queimaduras. 

B) furar as bolhas e retirar a pele das queimaduras. 

C) aplicar pasta de dentes sobre as bolhas das queimaduras. 

D) colocar torniquete nos membros afetados pelas queimaduras. 
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31. A complicação decorrente da administração de medicamento ao qual o paciente 
apresenta hipersensibilidade à droga denomina-se choque 

A) pirogênico.     C) séptico. 

B) anafilático.     D) cardiogênico. 
 
 
32.  São considerados métodos contraceptivos naturais: 

A) laqueadura e vasectomia 

B) DIU e o condom (preservativo) 

C) interrupção do coito e diafragma 

D) Ogino Knaus (tabela) e Billings (do muco cervical) 
 
 
33. O período clínico do parto que se inicia após o nascimento do bebê e termina após a 

saída da placenta e das membranas denomina-se: 

A) Expulsão 

B) Dequitação  

C) Greenberg  

D) Dilatação 
 
 
34. O puerpério é o período em que ocorrem manifestações involutivas e de retorno às 

condições normais do trato genital na puérpera. O puerpério imediato ocorre do 

A) 1º ao 10º dia pós-parto. 

B) 5º ao 15º dia pós-parto. 

C) 10º ao 15º dia pós-parto. 

D) 15º ao 20º dia pós-parto. 
 
 
35. Além de hemorragias, são complicações no puerpério: 

A) descolamento prévio da placenta e aborto 

B) placenta prévia e infecção puerperal 

C) mola hidatiforme e aborto 

D) mastite e infecção puerperal 
 
 
36. O atendimento ao recém-nascido inicia-se na sala de parto, onde cabe ao auxiliar de 

enfermagem 

A) aspirar as vias aéreas superiores do recém-nascido e passar sonda nasogástrica 
para diagnosticar atresia de esôfago. 

B) avaliar a vitalidade do recém-nascido para decidir sobre as medidas de 
reanimação e preencher a declaração de nascido vivo. 

C) identificar o recém-nascido com braçadeira, registrar sua impressão plantar e 
preencher a ficha com os dados sobre nascimento, hora e data do parto. 

D) proceder ao exame físico detalhado do recém-nascido e prescrever a alimentação 
e a medicação adequadas. 
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37. A profilaxia da doença hemorrágica no recém-nascido é realizada, na primeira hora 
de vida, por meio de 

A) administração intramuscular de vitamina K. 

B) administração intramuscular de vacina contra hepatite B. 

C) instilação de nitrato de prata a 1% em cada olho. 

D) aspiração de secreções nasofaríngeas e bucais. 
 
 
38. Foram prescritos, para uma criança, 60 ml de soro glicosado a 5% para serem 

administrados em equipo de microgotas num período de quatro horas.  
Nesse caso, o número de microgotas por minuto será: 

A) 5 

B) 15 

C) 6 

D) 12 
 
 
39. Os profissionais envolvidos com a assistência à criança devem compreender os 

marcos importantes do desenvolvimento. Uma das respostas esperadas de uma 
criança com nove meses de idade é: 

A) tirar sozinha qualquer peça do vestuário 

B) andar sozinha 

C) sentar-se sem apoio  

D) ficar sobre um pé momentaneamente 
 
 
40. São sinais de desidratação grave na criança: 

A) olhos normais − pulso cheio − prega cutânea normal − irritabilidade 

B) olhos muito fundos − pulso débil − boca úmida − irritabilidade 

C) olhos normais − pulso rápido − boca úmida − agitação 

D) olhos muito fundos − pulso débil − muita sede − estado comatoso 
 
 
 
 


