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corrida 1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho inicial do conto A nova 
dimensão do escritor Jeffrey Curtain , de Marina 
Colasanti, para responder às questões de 01  a 
05. 

Quando o coágulo de sangue explodiu na ca-
beça de Jeffrey Curtain, algo nele foi cortado, 
como uma mangueira ou um caule. E o seu pe n-
samento viu-se subitamente decepado do corpo.  

Sem espanto, porque a dor lancinante  não 
teve sequer o tempo de traduzir -se em grito an-
tes que aquela estranha guilhotina o truncasse 
na boca. Passado isso, nada mais havia a não ser 
a nova dimensão.  

–  O Dr. Jewett acha que não há esperança –  
repetia a enfermeira em voz baixa, aos eventuais 
visitantes. – O Sr. Curtain poderá viver indefin i-
damente, mas não tornará a ver. Nem se mexerá, 
nem pensará. Apenas respirará.  

De fato, Jeffrey respirava. Os pulmões, egoi s-
ticamente alheios à situação do restante do co r-
po, continuavam exercendo sua tarefa com a 
mesma fiel regularidade com que durante tantos 
anos lhe haviam fornecido aquele ar indispensá-
vel para que se levantasse a cada manhã, e a 
cada manhã se barbeasse dando a partida para 
mais um dia, que haveria de catapultá-lo da me-
sa de refeições para a mesa de trabalho, diante 
da máquina de escrever e dos contos que produ-
zia para alimentar o próprio corpo, e com ele os 
próprios pulmões encarregados de fornecer 
aquele ar indispensável para.  

Jeffrey teria ficado orgulhoso dos seus pu l-
mões, se apenas se desse conta de que funciona-
vam, ou sequer de que os tinha. Mas, apesar do 
corpo de Jeffrey continuar possuindo pulmões e 
outros órgãos em perfeito estado de funciona-
mento, seu cérebro os desconhecia e comport a-
va-se como se deles não necessitasse. Assim c o-
mo não necessitava da visão ou da audição.  

Cortadas as ligações que o haviam ancorado 
ao resto do corpo, o cérebro de Jeffrey Curtain 
não dava mais ordens. E os médicos, enganados 
pelo silêncio dessa voz de comando, haviam de-
cretado sua morte, entretanto, emparedado na 
caixa craniana ______ orifícios a ruptura havia 
vedado com sangue espesso como chumbo, o 
cérebro pensava.  

Talvez fosse mais correto dizer que luzia. 
Pois nada do que havia vivido até então se ass e-
melhava à luz límpida e pura por ele agora ger a-
da na óssea escuridão da sua caverna. Jeffrey 
Curtain havia-se livrado para sempre da escravi-

dão da coerência. Sua mente, solta, tudo se 
permitia, tudo realizava.  

In.:  MORICONI, I talo (org.).  Os cem melhores contos bras i-
leiros do século .  R io de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 567 -

568.  

01. Sobre o texto, marque a alternativa correta.  

(A) É possível inferir que a nova dimensão do 
escritor Jeffrey Curtain era ter finalme n-
te morrido após uma parada cardíaca.  

(B) O quarto parágrafo narra fatos sequen-
ciais na vida de Jeffrey Curtain, evidenc i-
ado uma rotina bastante comum. 

(C) A nova dimensão de Jeffrey Curtain  é vis-
ta pelo narrador como algo terrível, mas 
que certamente será superado.  

(D) Jeffrey Curtain era um escritor muito co-
nhecido cuja mente luzia e, por esta ra-
zão, recebeu diversas visitas em seu es-
tado de inconsciência.  

02. Em “Mas, apesar do corpo de Jeffrey continu-
ar possuindo pulmões...” (5º parágrafo), a 
conjunção coordenativa destacada tem valor 
adversativo, assim como aquela destacada 
em: 

(A) “E os médicos, enganados pelo silêncio 
dessa voz de comando, haviam decretado 
sua morte, entretanto , ...” (6º parágra-
fo). 

(B) “Quando o coágulo de sangue explodiu 
na cabeça de Jeffrey Curtain,...” (1º pa-
rágrafo).  

(C) “... se apenas se desse conta de que fun-
cionavam, ou sequer  de que os tinha” (5º 
parágrafo).  

(D) “Sem espanto, porque  a dor lancinante 
não teve sequer o tempo de traduzir -se 
em grito... (2º parágrafo).  

03. Marque a alternativa que completa adequa-
damente a lacuna deixada no sexto parágrafo 
do texto. 

(A) cujo. 
(B) cujos os. 
(C) cujos. 
(D) cujo os. 

04. A palavra “lancinante”, destacada no segundo 
parágrafo do texto, tem como sinônimo 

(A) dulcificante.  
(B) pungente. 
(C) agradável.  
(D) consoladora. 



Cargo: Auxiliar de Enfermagem Fema – Edital Nº 005/2021 – Tarumã/SP  

 

3 

05. Das alternativas que se seguem, assinale 
aquela que todas as palavras destacadas são 
advérbios.  

(A) “E o seu pensamento viu-se subitamente  
decepado do corpo”.  

(B) “Passado isso, nada mais  havia a não ser 
a nova dimensão”.  

(C) “Assim  como não necessitava da visão ou 
da audição”.  

(D) “O Sr. Curtain poderá viver indefinida-
mente, mas não tornará a ver”.  

MATEMÁTICA 

Instrução: Analise a situação-problema a seguir 
para responder às questões 06  e 07. 

Em um ambiente residencial integrado será 
colocado piso cerâmico no formato de 40x40 cm, 
conforme a figura a seguir:  

 

(Obs. : medidas internas do ambiente)  

06. Determine o número mínimo de pisos neces-
sário para que toda a superfície deste amb i-
ente seja coberta.  

(A) 300. 
(B) 260. 
(C) 528. 
(D) 330. 

07. Considerando que cada caixa possua 1,28 m 2  
de piso, é correto inferir que a quantidade 
mínima de caixas que deverão ser adquiridas 
para cobrir a referida superfície será igual a  

(A) 41. 
(B) 42. 
(C) 45. 

(D) 46. 

08. Segundo a pesquisa recente da Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), 52% 
dos entrevistados compraram mais em sites e 
aplicativos durante a quarentena. Destes, 
70% afirmaram que pretendem continuar 
comprando mais online  do que faziam antes 
da covid-19. Assim, de um grupo hipotético 
de 2.500 entrevistados, a quantidade deles 
que continuarão realizando mais compras on-
line  do que faziam antes equivale a  

(A) 910 entrevistados. 
(B) 1.300 entrevistados.  
(C) 1.750 entrevistados.  
(D) 830 entrevistados. 

09. Funcionários de uma empresa trabalham cada 
dia em três turnos de 6 horas e produzem 27 
esquadrias de alumínio por hora. Caso eleve-
se a produção por hora para 34 unidades, ao 
término de 120 dias, terá um aumento no 
número de esquadrias igual a  

(A) 5.040. 
(B) 3.240. 
(C) 15.120. 
(D) 17.280. 

10. Em uma sala há 56 pessoas, sendo a razão 
entre homens e mulheres de 3/4. Se mais  8 
mulheres entrarem nessa sala, a razão entre 
o número de homens e o número de mulheres 
passará a ser 

(A) 5/3. 
(B) 3/5. 
(C) 3/7. 
(D) 3/8. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

11. Acerca do Brasão municipal de Tarumã, ass i-
nale a alternativa correta.  

(A) À direita do Brasão, há uma haste de a l-
godão e, à esquerda, uma de café.  

(B) O nome Tarumã está escrito na cor preta.  
(C) O Brasão é de autoria do heraldista Lauro 

Ribeiro Escobar.  
(D) Acima do escudo, há uma coroa de doze 

torres. 

12. Na década de 40, a história de Tarumã sofreu 
grande transformação com a compra da Fa-
zenda Nova América, transformando-a em 
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Usina. Anteriormente, a propriedade perte n-
cia a 

(A) José Pires. 
(B) Silas Orvellas.  
(C) José Machado. 
(D) Gilberto Lex.  

13. Conforme a história do Município de Tarumã, 
o nascimento do Cartório de Paz data da dé-
cada de 

(A) 30. 
(B) 40. 
(C) 50. 
(D) 60. 

14. Marque a alternativa correspondente ao ano 
de falecimento do pioneiro de Tarumã, Gi l-
berto Lex, cujo nascimento ocorrera em 25 de 
maio de 1880. 

(A) 1952. 
(B) 1950. 
(C) 1961. 
(D) 1964. 

15. Analise os itens a seguir em relação ao co n-
curso para a escolha do Hino Oficial de Taru-
mã. 

I. Foi promovido pela prefeitura municipal de 
Tarumã no ano de 1996. 

II. A finalidade do concurso era dotar o munic í-
pio de um hino que representasse as origens 
da cidade, que já contava com legislatura e 
bandeira próprias.  

III. A premiação para o vencedor do concurso foi 
um prêmio de R$ 200 mil, em dinheiro.  

Está correto o que consta APENAS em 

(A) I e III.  
(B) II e III.  
(C) I, II e III.  
(D) I e II.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. “Foram criados o Conselho Federal de Enfe r-
magem (COFEN) e os Conselhos Regionais de 
Enfermagem (COREN),  constituindo em seu 
conjunto uma autarquia, vinculada ao Mini s-
tério do Trabalho e Previdência Social. Estes 
órgãos são disciplinadores do exercício da 
profissão de Enfermeiro e das demais profi s-
sões compreendidas nos serviços de Enfer-
magem” (COREN-SP, 2018). 

O trecho descrito está relacionado a legisla-
ção que embasa e sustenta a Enfermagem. 
Assinale a alternativa que corresponde à Lei 
em questão: 

(A) LEI Nº 5.905, DE 12 DE JULHO DE 1973. 
(B) LEI Nº 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986. 
(C) LEI Nº 8.967, DE 28 DE DEZEMBRO DE 

1994. 
(D) LEI Nº 94.406, DE 08 DE JUNHO DE 1987. 

17. O atendimento de enfermagem nos serviços 
de saúde, público ou privado deve considerar 
a Lei nº 7.498/86 que dispõe sobre a regula-
mentação do exercício da Enfermagem, des-
tacando que o Auxiliar de Enfermagem exerc e 
atividades de nível médio, de natureza repe-
titiva, envolvendo serviços auxiliares de E n-
fermagem sob supervisão, bem como a part i-
cipação em nível de execução simples, em 
processos de tratamento, cabendo-lhe espe-
cialmente: 

(A) Executar ações assistenciais de Enferma-
gem, exceto as privativas do Enfermeiro.  

(B) Executar ações assistenciais de Enferm a-
gem, exceto as privativas do Técnico de 
Enfermagem. 

(C) Executar cuidados de higiene e conforto 
ao paciente, sob orientação e supervisão 
do Enfermeiro.  

(D) Promover atividades de educação em sa-
úde, visando esclarecer dúvidas comuns 
de pacientes sob seus cuidados, sob su-
pervisão do Enfermeiro.  

18. O Código de Ética dos Profissionais de Enfe r-
magem (CEPE) em vigência, destaca dentre os 
DIREITOS: 

(A) Anunciar a prestação de serviços para os 
quais detenha habilidades e competên-
cias técnico-científicas e legais.  

(B) Fundamentar suas relações no direito, na 
prudência, no respeito, na solidariedade 
e na diversidade de opinião e posição 
ideológica.  

(C) Prestar assistência de Enfermagem livre 
de danos decorrentes de imperícia, ne-
gligência ou imprudência.  

(D) Somente aceitar encargos ou atribuições 
quando se julgar técnica, científica e le-
galmente apto para o desempenho segu-
ro para si e para outrem. 

19. No cenário atual, estamos vivendo em uma 
situação de pandemia com alto impacto em 
todas as áreas, mas de modo mais grave so-
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bre a área da saúde. Em meio a este caos 
global surgiram muitos estudos e uma grande 
corrida da indústria farmacêutica para cri a-
ção e comercialização de vacinas contra a 
COVID-19. No Brasil, já foram adquiridas mi-
lhares de doses de diferentes fabricantes e 
em dezembro de 2020 já foi instituído o Pla-
no Nacional de Imunização específico. De 
acordo com o PNI, alguns pontos devem ser 
considerados pelos municípios para definição 
de suas estratégias,  a fim de atender aos re-
quisitos dos grupos prioritários e viabilizar a 
imunização de modo seguro.  

Assinale a alternativa correta no que se refe-
re a possíveis estratégias no âmbito da ate n-
ção primária à saúde:  

(A) A vacinação de idosos, casa a casa pode 
ser uma estratégia em resposta àqueles 
que têm mobilidade limitada ou que es-
tejam acamados. 

(B) A organização na atenção primária em 
saúde deve centralizar o atendimento em 
uma unidade com sala de vacinação bem 
equipada e com condições de preservar 
as doses. 

(C) A vacinação de idosos, com mobilidade 
limitada deve ser organizada com agen-
damento exclusivo para este grupo e du-
rante um período mais longo, objetivan-
do viabilizar o acesso a unidade de saúde 
e evitar ou minimizar riscos.  

(D) Todas as alternativas são inviáveis e não 
estão contempladas no plano de imuni-
zação contra COVI-19, pois provocam 
aglomeração e geram riscos de contami-
nação. 

20. O calendário vacinal veiculado pelo Minist é-
rio da Saúde prevê vacinas que são aplicadas 
ao longo da vida. Considerando o calendário 
nacional, assinale a alternativa que apresenta 
o imunizante aplicado nas faixas etárias – re-
cém-nascido, adolescente, adulto, idoso e 
gestante:  

(A) Sarampo, Caxumba e Rubéola. 
(B) Hepatite B. 
(C) Febre Amarela. 
(D) Difteria, Tétano e Coqueluche. 

21. A saúde da criança requer uma assistência 
contínua com base em critérios que devem 
ser atendidos com rigor pela equipe de en-
fermagem. Nas consultas de rotina, cabe ao 
auxiliar de enfermagem coletar alguns dados 

que são essenciais para avaliação do cresc i-
mento e desenvolvimento infantil . As alterna-
tivas estão corretas, EXCETO:  

(A) O auxiliar de enfermagem deve realizar 
as técnicas adequadas para verificação 
das medidas antropométricas da criança.  

(B) As medidas da circunferência cefálica e 
torácica devem ser coletadas até o 6º de 
idade em circunstâncias normais.  

(C) É fundamental ter materiais em boas 
condições de uso e balanças pediátrica e 
antropométrica devidamente calibradas.  

(D) A régua rígida pediátrica é um material 
indispensável para mensurar a altura das 
crianças de até 3 anos, de modo fidedig-
no, com exatidão.  

22. De acordo com o instituto nacional de câncer 
(Inca), o câncer de mama é hoje um relevante 
problema de saúde pública, sendo a neoplasia 
maligna mais incidente em mulheres na maior 
parte do mundo. As estimativas de incidência 
de câncer de mamas no Brasil, para o ano de 
2020 são de 66.280 casos novos (INCA,2020).  

Considerando que esse é um dos principais 
problemas de saúde que acomete as mulhe-
res, assinale a alternativa que contempla as 
ações que devem ser realizadas pelo auxiliar 
de enfermagem a fim de estabelecer o ras-
treamento eficiente:  

(A) Orientar a usuária para consultas médi-
cas e de enfermagem, exames, tratamen-
tos e outros procedimentos.  

(B) Planejar a busca ativa das mulheres da 
área de abrangência da unidade de saú-
de. 

(C) Orientar as mulheres de sua área de 
abrangência sobre a forma correta de re-
alização do autoexame das mamas.  

(D) Solicitar mamografia de rastreamento 
dentro das faixas etárias preconizadas.  

23. “O envelhecimento, antes considerado um 
fenômeno, hoje, faz parte da realidade da 
maioria das sociedades. Estima-se para o ano 
de 2050 que existam cerca de dois bilhões de 
pessoas com sessenta anos e mais no mundo, 
a maioria delas vivendo em países em desen-
volvimento. No Brasil, estima-se que existam, 
atualmente, cerca de 17,6 milhões de idosos” 
(MS, 2006). 

Em relação à promoção da saúde da popula-
ção idosa as implementações de ações locais 



Cargo: Auxiliar de Enfermagem Fema – Edital Nº 005/2021 – Tarumã/SP  

 

6 

deverão ser norteadas pelas estratégias de 
implementação, contempladas na Política Na-
cional de Promoção da Saúde – Portaria 
687/GM, de 30 de março de 2006, tendo co-
mo prioridades ações específicas.  

Nesse contexto o auxiliar de enfermagem de-
ve conhecer as ações capazes de promover a 
saúde do público idoso. As alternativas aba i-
xo estão corretas, EXCETO:  

(A) Prática corporal/atividade física.  
(B) Prevenção e controle do tabagismo. 
(C) Alimentação rica em proteínas.  
(D) Redução da morbimortalidade por aci-

dentes de trânsito.  

24. Segundo dados do Ministério da Saúde o nú-
mero de partos no Brasil vem decrescendo 
nestes últimos 5 anos, chegando em 2007 a 
23% de partos realizados na faixa etár ia entre 
15 a 19 anos e 1% de 10 a 14 anos. Este fato 
deve-se à intensificação das campanhas em 
relação ao uso de preservativo, disseminação 
de informação quanto aos métodos antico n-
cepcionais e um maior acesso da população 
aos serviços de saúde. Mas, a gravidez na 
adolescência continua sendo um fator preo-
cupante, pois é uma situação de risco (SMS-
SP, 2005). 

Os pais ou responsáveis, perante a Lei, re s-
pondem e são corresponsáveis pelas ações 
dos adolescentes, desse modo, durante a as-
sistência na unidade de saúde, a adolescente 
grávida que é capaz de avaliar seu problema e 
agir por conta própria para solucioná-lo, tem 
o direito de: 

(A) Ser atendida na presença dos pais ou 
responsáveis no ambiente da consulta, 
garantindo-se a confidencialidade e a 
execução dos procedimentos diagnósti-
cos e terapêuticos necessários.  

(B) Ser atendida sem a presença dos pais ou 
responsáveis no ambiente da consulta, 
garantindo-se a confidencialidade e a 
execução dos procedimentos diagnóst i-
cos e terapêuticos necessários.  

(C) Ser atendida na presença dos pais ou 
responsáveis em todos os ambientes de 
saúde, garantindo-se a assistência segura 
e livre de danos.  

(D) Ser atendida sem a presença dos pais ou 
responsáveis em todos os ambientes de 
saúde, garantindo-se a assistência livre 

de danos por imperícia, negligência e im-
prudência.  

25.   Uma epidemia de diabetes mellitus (DM) 
está em curso. Em 1985, estimava-se haver 
30 milhões de adultos com DM no mundo; es-
se número cresceu para 135 milhões em 
1995, atingindo 173 milhões em 2002, com 
projeção de chegar a 300 milhões em 2030 
(COREN/SC, 2015). 

De acordo com este cenário é fundamental 
que os profissionais de enfermagem estejam 
sempre atentos e busquem atualizações cons-
tantes para garantir a melhor assistência po s-
sível.  

Quanto ao procedimento de verificação de 
índices glicêmicos por capilaridade, é correto: 

(A) É necessário que o médico faça a prescr i-
ção para que o auxiliar de enfermagem 
possa executar o teste de glicemia cap i-
lar. 

(B) O glicosímetro deve ser utilizado sem o 
uso do álcool 70% para evitar alteração 
no resultado do teste.  

(C) O profissional enfermeiro pode prescre-
ver a realização do teste de glicemia ca-
pilar.  

(D) O uso do álcool 70% na polpa digital a n-
tes da perfuração com a lanceta provoca 
uma alteração de 65 mg/dl para menos 
durante a aferição.  

26. A hipoglicemia é um fator limitante no mane-
jo do controle glicêmico e é a complicação 
aguda mais frequente em indivíduos com 
DM1, podendo, entretanto, ser observada 
também naqueles com DM2 tratados com in-
sulina e, menos comumente, em tratados com 
hipoglicemiantes orais (BRASIL, 2011).  

Considerando que a hipoglicemia é facilmen-
te identificada e com inúmeras possibilidades 
de controle, assinale a alternativa correta: 

(A) Hipoglicemia leve (70 a 80 mg/dL) pode 
ser tratada com 150 mL de suco co-
mum/refrigerante comum ou 1 colher de 
sopa de açúcar.  

(B) Hipoglicemia moderada, abaixo de 54 
mg/dL, onde está o limiar para os sinto-
mas neuroglicopênicos ocorrerem (dif i-
culdade de concentração, confusão men-
tal, alteração na visão, tonturas), 
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necessitando de ações imediatas para 
elevar os níveis de glicose. 

(C) Hipoglicemia leve (70 a 80 mg/dL) pode 
ser tratada com 200 mL de refrigerante 
comum ou 2 colheres de sopa de açúcar 
diluídas na água.  

(D) Hipoglicemia moderada, abaixo de 70 
mg/dL, onde está o limiar para os sinto-
mas neuroglicopênicos ocorrerem (dif i-
culdade de concentração, confusão men-
tal, alteração na visão, tonturas), 
necessitando de ações imediatas para 
elevar os níveis de glicose.  

27. Apesar dos avanços tecnológicos referentes 
aos dispositivos para aplicar insulina, a seri n-
ga ainda é o dispositivo mais utilizado no 
Brasil. As seringas de insulina possuem escala 
de graduação em unidades adequadas à co n-
centração de insulina U100 disponíveis no 
Brasil,  por isso também são identificadas c o-
mo seringas U100.  

Considerando o uso indicado dos materiais e 
via para administrar insulina, assinale a al-
ternativa correta: 

(A) A insulina pode ser injetada na face in-
terna do antebraço com o uso da seringa 
de 1 ml e agulha de 25 mm com ângulo 
de 90°. 

(B) A insulina pode ser injetada na região 
periumbilical com o uso da seringa de 1 
ml e agulha de 25 mm com ângulo de 90°. 

(C) A insulina deve ser injetada no tecido 
subcutâneo, podendo ser na região pe-
riumbilical com o uso da seringa de U100 
e agulha de 4 mm com ângulo de 90°. 

(D) A insulina deve ser injetada no tecido 
subcutâneo, podendo ser na região pe-
riumbilical com o uso da seringa de 1ml e 
agulha de 20mm com ângulo de 90°. 

28. A medida da pressão arterial (PA) no consu l-
tório e/ou fora dele, deve ser realizada util i-
zando-se técnica adequada e equipamentos 
validados e calibrados. Neste contexto as al-
ternativas estão corretas, EXCETO: 

(A) Para um adulto com 27-34 cm de circun-
ferência de braço, a largura do manguito 
deve ser de 13 cm de largura e 30 cm de 
comprimento da bolsa.  

(B) O paciente não pode ter fumado nos 30 
minutos que antecedem a medição da 
PA. 

(C)  Palpar a artéria braquial no punho e co-
locar a campânula ou o diafragma do es-
tetoscópio sem compressão excessiva.  

(D) Hipertensão Arterial Estágio 1, em adul-
tos, apresenta pressão arterial sistólica 
entre 140-159 e pressão arterial diastól i-
ca entre 90-99. 

29. Os profissionais de enfermagem devem aju-
dar o usuário a desenvolver conhecimentos, 
aptidões, competências e confiança necessá-
ria para gerir e tomar decisões embasadas 
sobre sua própria saúde de maneira mais efe-
tiva. O cuidado é construído com as  pessoas, 
de acordo com suas necessidades e potencia-
lidades na busca de uma vida independente e 
plena. Portanto, no atendimento realizado 
em nível de atenção primária à saúde é fun-
damental que haja assistência efetiva. Nessa 
linha de pensamento, assinale a  correta: 

(A) Indivíduos e famílias vinculadas às equi-
pes, devem ser acompanhados exclus i-
vamente no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associa-
ções entre outras), em todos os ciclos de 
vida.  

(B) Realizar frequentes visitas domiciliares, 
visando a reforçar a utilização da medi-
cação de modo correto, assim como os 
hábitos de saudáveis de alimentação e 
atividade física de acordo com recomen-
dações. 

(C) Indivíduos e famílias vinculadas às UBS, 
devem ser acompanhados exclusivamen-
te nas unidades de saúde e em casos de 
hipotensão ou hipertensão nível II, serem 
encaminhadas ao serviço de Pronto 
Atendimento local.  

(D) Incentivar o uso de líquidos, chás, repo u-
so com membros elevados e alimentação 
equilibrada para o controle efetivo da 
hipertensão de maneira natural e efetiva.  

30. Considerando que o processamento dos ma-
teriais hospitalares é fundamental para ga-
rantir a segurança da assistência, a RDC 15 de 
2012 dispõe sobre requisitos de boas práticas 
para o processamento de produtos para saú-
de, estabelecendo os requisitos de boas prá-
ticas para o funcionamento dos serviços que 
realizam o processamento de produtos para a 
saúde visando à segurança do paciente e dos 
profissionais envolvidos. Nessa área, o auxil i-
ar de enfermagem exerce papel de grande 
importância e deve estar atento a todos os 
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aspectos envolvidos nessa linha de trabalho. 
Quanto às atribuições do auxiliar de enfer-
magem, está correto: 

I. receber e conferir os materiais.  

II. realizar controle dos indicadores biológicos.  

III. zelar pelo funcionamento da autoclave, inc u-
badora e seladora.  

IV. realizar o preparo das soluções de hipoclorito 
de sódio 7,5% e enzimáticos.  

(A) Todas as alternativas estão corretas.  
(B) As alternativas I e II estão incorretas.  
(C) Apenas as alternativas I e IV estão corre-

tas. 
(D) Apenas a alternativa IV está incorreta. 

31. No cenário da saúde, em seus diferentes n í-
veis de atendimento, existem diferentes fo r-
mas de se propagar patógenos, contudo é 
possível prevenir a transmissão por meio de 
produtos, equipamentos e técnicas seguras 
de processamento de materiais, promovendo 
a destruição de todos os microrganismos, in-
clusive esporulados, a tal ponto que não seja 
mais possível detectá-los através de testes 
microbiológicos padrão. Este tipo de proce s-
samento é conhecido como: 

(A) Descontaminação. 
(B) Esterilização.  
(C) Desinfecção de alto nível. 
(D) Desinfecção de alta potência.  

32.   Durante uma consulta a enfermeira chama o 
auxiliar de enfermagem para observar a lesão 
do paciente, em região de trocanter com e x-
posição dérmica, presença de esfacelo fibr i-
noso, tecido de granulação e exsudação m é-
dia e presença de odor fétido, classificando a 
lesão como estágio III na escala de úlceras 
dérmicas. Após a observação e explicações da 
enfermeira sobre a lesão, é solicitado ao a u-
xiliar que realize o curativo com hidrogel, 
mantendo ocluído.  

A Resolução Cofen Nº 567/2018  aprovou o 
Regulamento da atuação da equipe de Enfe r-
magem no cuidado aos pacientes com feridas, 
nesta situação, devendo o auxiliar de enfe r-
magem: 

(A) Realizar o curativo utilizando técnica e s-
téril para garantir a segurança e qualid a-
de da assistência.  

(B) Recusar-se ao procedimento, mas se co-
locar à disposição para auxiliar o enfe r-
meiro.  

(C) Recusar-se a realizar o curativo com hi-
drogel devido ao exsudato presente em 
média quantidade.  

(D) Realizar o curativo sem questionar e re-
gistrar em prontuário qualquer intercor-
rência durante o procedimento, bem co-
mo o tipo de curativo, materiais e 
horário.  

33. A terapia medicamentosa tornou-se uma das 
formas mais comuns de intervenção no cui-
dado ao paciente, utilizada ao longo dos anos 
na cura de doenças. Cerca de 88% dos pacie n-
tes que procuram atendimento à saúde rece-
bem prescrições de medicamentos. A correta 
administração requer conhecimento pleno 
dos integrantes da equipe de enfermagem 
envolvidos no cuidado ao paciente (COREN-
SP, 2011). 

Legalmente, enfermeiro, técnico de enferm a-
gem e auxiliar de enfermagem podem admi-
nistrar medicamentos, deste modo é impres-
cindível que haja consciência plena das 
responsabilidades, da importância do conhe-
cimento científico e habilidades práticas a 
fim de garantir a segurança e eficiência neste 
campo da assistência.  

Quanto às práticas seguras para administra-
ção de medicamentos, assinale a correta: 

I. Conferir a prescrição médica, que deve co n-
ter a identificação legível do paciente, med i-
camento, data, dosagem, via e horário.  

II. Solicitar ajuda de colegas de classe para tra-
duzir prescrição médica ilegível, ou em caso 
de dúvidas no preparo, administração e ação 
do medicamento. 

III. Cheque os 9 certos antes de administrar a 
medicação. 

IV. Evite comentar com o paciente, os efeitos da 
medicação, evitando que o mesmo fique as-
sustado ou até mesmo apresente os efeitos 
adversos por indução psicológica.  

(A) Apenas a alternativa III está correta.  
(B) As alternativas I e III estão corretas.  
(C) Apenas as alternativas I e IV estão corre-

tas. 
(D) Apenas a alternativa II está incorreta.  
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34. Berotec é indicado para o tratamento dos 
sintomas relacionados à crise aguda de  asma 
e de outras doenças que se caracterizam por 
um estreitamento reversível das vias respir a-
tórias, como bronquite obstrutiva crôni-
ca. Atrovent é indicado para o tratamento de 
manutenção do broncoespasmo. Uma criança 
de 11 anos com crise severa é levada a un i-
dade de saúde para fazer inalação com a s e-
guinte prescrição médica:  

- Berotec – 0,25 ml 

- Atrovent – 0,8 ml 

Transformando o volume em gotas, serão ut i-
lizadas:  

(A) Berotec 2 gotas e Atrovent 10 gotas. 
(B) Berotec 2 gotas e Atrovent 16 gotas . 
(C) Berotec 5 gotas e Atrovent 16 gotas . 
(D) Berotec 6 gotas e Atrovent 20 gotas . 

35.  A dipirona sódica é um medicamento utiliza-
do no tratamento da dor e febre. Tempo mé-
dio de início e ação: 30 a 60 minutos após a 
administração e geralmente duram por apro-
ximadamente 4 horas. Apresentação: ampola 
2 ml, contendo 500 mg/ml. 

Foi prescrito pelo médico para um adolesce n-
te de 45 kg: 

- Dipirona – 1,5 ml (IV na hora)  

Transformando o volume em concentração e 
separando o material necessário, teremos: 

(A) Dipirona 750 mg / materiais: Luvas de 
procedimento, algodão hidrofílico, 2 am-
polas de água para injeção, escalpe de 
número compatível ao acesso venoso, se-
ringa de 20 ml, agulha 40x12 mm, álcool 
70%, cuba rim, fita adesiva para fixação, 
curativo adesivo, garrote.  

(B) Dipirona 550 mg / materiais: Luvas de 
procedimento, algodão hidrofóbico, 8 ml 
de água para injeção, escalpe de número 
compatível ao acesso venoso, seringa de 
20 ml, agulha 40x12 mm, álcool 70%, cu-
ba rim, fita adesiva para fixação, curativo 
adesivo, garrote.  

(C) Dipirona 850 mg / materiais: Luvas de 
procedimento, algodão hidrofílico, 2 am-
polas de água para injeção, escalpe de 
número 23, seringa de 20 ml, agulha 
40x12 mm, álcool 70%, cuba rim, fita 

adesiva para fixação, curativo adesivo, 
garrote. 

(D) Dipirona 900 mg / materiais: Luvas de 
procedimento, algodão hidrofílico, 2 am-
polas de água para injeção, escalpe de 
número 23, seringa de 20 ml, agulha 
40x12 mm, álcool 70%, cuba rim, fita 
adesiva para fixação, curativo adesivo, 
garrote. 

36. Rocefin® pertence a um grupo de medicamen-
tos denominado antibióticos. Sua substância 
ativa - ceftriaxona - é um antibiótico capaz de 
eliminar uma grande variedade de microo r-
ganismos/bactérias responsáveis por diversos 
tipos de infecções. 

Apresentação: frasco-ampola de 500 mg ou 1 
g de ceftriaxona sob a forma de sal dissódico.  

Foi prescrito pelo médico a um paciente adu l-
to: 

- Rocefin –  1 g – 1 vez ao dia, diluído em 50 
ml de soro fisiológico 0,9% - correr em 30 mi-
nutos. 

Considerando que estão disponíveis ape nas 
equipo microgotas, assinale a alternativa que 
corresponde ao gotejamento correto:  

(A) 33 mgts/min. 
(B) 33 gts/min. 
(C) 100 mgts/min. 
(D) 90 mgts/min. 

37. Profenid tem como princípio ativo o cetopro-
feno, de natureza não hormonal, que possui 
propriedades anti-inflamatória, antitérmica e 
analgésica.  

Apresentação Profenid IM: ampola de 2 ml 
contendo 100 mg/2ml 

Foi prescrito para um paciente de 87 anos  

- Cetoprofeno – 60 mg – IM – 2 vezes ao dia 

O volume a ser aspirado é:  

(A) 1,2 ml. 
(B) 1,6 ml. 
(C) 1,8 ml. 
(D) 1,5 ml. 

38.  A Heparina sódica atua na profilaxia das 
tromboses arteriovenosas e da embolia pul-
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monar. Trata-se de um tipo de medicação 
com larga aplicabilidade na via parenteral.  

Dentre as vias abaixo relacionadas, assinale a 
alternativa que corresponde a indicada par a 
infusão desta medicação: 

(A) Intramuscular e intravenosa.  
(B) Intravenosa e subcutânea.  
(C) Subcutânea e intradérmica.  
(D) Subcutânea e intramuscular.  

39.  Amoxicilina é um antibiótico de amplo es-
pectro indicado para o tratamento de infe c-
ções bacterianas causadas por germes  sensí-
veis à ação da Amoxicilina.  

Apresentação: cápsula 500 mg  

Foi prescrito 500 mg de amoxicilina de 8/8 h 
por 7 dias, para um paciente com sonda na-
soenteral. Houve a orientação de abrir a cá p-
sula e misturar seu conteúdo em 10 ml de 
água para facilitar a administração.  

Analisando esta situação, assinale a alterna-
tiva que aponta a via e local de administra-
ção: 

(A) Via enteral – estômago. 
(B) Via parenteral – estômago. 
(C) Via enteral – intestino delgado. 
(D) Via parenteral – intestino delgado. 

40. As soluções de glicose de 5% e 10% são indi-
cadas em casos de desidratação, reposição de 
calorias, nas hipoglicemias e como veículo 
para diluição de medicamentos compatíveis.  

Apresentação: frascos de plástico transpare n-
te contendo 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL e 
1000 mL; bolsas de plástico transparente con-
tendo 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1000 mL.  

Foi prescrito para um paciente adulto com d i-
agnóstico de desidratação:  

- SG 5% - 1000 ml de 6/6 

Nesta prescrição, o número de gotas a ser in-
fundido por minuto é:  

(A) 58 gts/min. 
(B) 56 gts/min. 
(C) 86 gts/min. 
(D) 68 gts/min. 

 



 

 

 


