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instruções Gerais

1. A prova terá, no máximo, 3 (três) horas de duração, incluído o tem-
po destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.

2. Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha , assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa, com 10 questões, numeradas de 
01 a 10.

 Prova de Legislação, com 05 questões, numeradas de 11 a 15.

 Prova de informática Básica, com 05 questões, numeradas de 16 a 20.

	 Prova	de	Conhecimentos	Específicos,	com 20 questões, numeradas de 
21 a 40.

3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato 
deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as 
providências cabíveis. 

5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das provas, 
exceto a destinada para anotação na Folha de Respostas (rascunho).

6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, 
utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e 
a Folha de Respostas identificada com nome e número de inscrição.

8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados 
no sítio www.ifsuldeminas.edu.br/concurso.
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LínGua PortuGuesa 

texto 1

Para além do status: o consumo emocional

[1º§] A constatação é banal: à medida que as nossas socie-
dades enriquecem, surgem, incessantemente, novas vontades de 
consumir. Quanto mais consumimos, mais queremos consumir: 
a época da abundância é indissociável de um alargamento inde-
finido da esfera das satisfações desejadas e de uma capacidade 
de pôr fim aos apetites de consumo, sendo a saturação de uma 
necessidade acompanhada de novas exigências. Daí a pergunta 
habitual: a que se deve essa escalada sem fim das necessidades? 
O que faz o consumidor correr incansavelmente?

[2º§] (...) Os sociólogos críticos, das décadas de 60 e 70 do 
século XX, tentaram responder a essas questões desconstruin-
do a ideologia das necessidades, tendo interpretado o consumo 
como uma lógica de diferenciação social. Não haveria um objeto 
desejável em si mesmo, nem atração exercida pelas coisas em 
si. Mas uma pressão contínua em termos de prestígio e de reco-
nhecimento, status e integração social. Estrutura de troca social 
sustentada pela lógica da posição e das competições pelo status, 
o consumo é definido como um campo de símbolos distintivos, 
procurando os atores não tanto desfrutarem de um valor usual, 
mas exibirem um status, inscreverem-se numa posição tão eleva-
da quanto possível na hierarquia de símbolos concorrenciais.

[3º§] Nessa perspectiva, a corrida aos bens de consumo pode 
apenas esgotar-se no sentido em que se escora nas lutas simbóli-
cas com vista à apropriação de traços diferenciais. São as estraté-
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gias distintivas e as lutas de concorrência entre as classes sociais 
que se encontram na origem da excrescência gigantesca do con-
sumo e da impossibilidade de atingir um limiar de saturação das 
necessidades.

[4º§] (...) Digamo-lo sem rodeios: a sociologia que se preten-
dia crítica revelou não ter acompanhado o seu tempo (...), no 
preciso momento em que o valor usual dos objetos ganhava 
uma consistência inédita, em que os referenciais do conforto, 
do prazer e dos lazeres começavam a impor como fins capazes 
de orientar os comportamentos da maioria das pessoas. Já em 
1964, E. Dichter assinalava que o status se tornara uma motivação 
secundária na aquisição de um automóvel. Com efeito, o mesmo 
era válido para a televisão, os aparelhos eletrodomésticos, as fé-
rias ou a praia, cuja sedução não pode ser explicada meramente a 
partir do modelo da distinção. A verdade é que, a partir dos anos 
50-60, aceitar um modo de vida mais fácil e confortável, mais 
livre e hedonista constituía já uma motivação muito importante 
para os consumidores. Exaltando os ideais da felicidade privada, 
do lazer, a publicidade e os meios de comunicação social favore-
ceram comportamentos de consumo menos sujeitos ao primado 
do julgamento do outro. Viver melhor, usufruir dos prazeres da 
vida, não se privar daquilo que se deseja, dispor do supérfluo 
tornaram-se comportamentos cada vez mais legítimos, fins em 
si mesmos. O culto do bem-estar de massa começou a minar a 
lógica das despesas em função do status social, promovendo um 
modelo de consumo individualista.

[5º§] É um fato que, durante todo esse ciclo, o consumo man-
teve um forte potencial de prestígio, não deixando de valorizar os 
objetos como sinais tangíveis de sucesso, provas de ascensão e de 
integração social, vetores de consideração respeitável. Os auto-
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móveis americanos revestem-se de cromados e adquirem formas 
aerodinâmicas para impressionar os olhares alheios, para criar 
uma imagem de superioridade social. Tal como o indivíduo exibe 
orgulhosamente os objetos como emblemas de status, também 
a publicidade se empenha em gabar os produtos como símbolos 
de posição social: os anúncios publicitários de automóvel, de ba-
tedeira ou de aspirador de pó apresentam mulheres maquiadas, 
charmosas e elegantes. 

[6º§] (...) Prolongando o regime dos gastos para ostentação, 
essa fase de consumo tornou o hedonismo¹ uma finalidade legíti-
ma de massa, ao mesmo tempo em que transformou o ambiente 
ou o estilo do consumo, envolvendo-o num halo de ligeireza e de 
diversão, jovialidade e erotismo. Juke-box, flipper, pin-up, scooter, 
rock n’roll, rádio, televisão, Club Mediterranée, design pop, calças 
jeans e minissaias são, certamente, artigos muito díspares, mas 
que, associados à juventude e ao Eros², à mobilidade e à liberda-
de, à provocação e ao divertimento, dinamizaram o imaginário 
do consumo. O momento “pesado”, enfático e competitivo do 
produto cedeu terreno a uma mitologia eufórica e lúdica, frívola 
e juvenil. Assim, a natureza híbrida desse ciclo apresenta-se, à 
escala histórica, como uma forma de compromisso entre o con-
sumo tradicional e o consumo hedonista individualista.

LIPOVETSKY, Gilles. “Para além do status: o consumo emocional” e “Do consumo osten-
tatório ao consumo experiencial” _In: a felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade do 
hiperconsumo. Lisboa: Edições 70, 2010. p. 33-35 – fragmento de texto adaptado.

Vocabulário de apoio:
1 hedonismo: cada uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como o 
bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral, embora se afastem no momento 
de explicitar o conteúdo e as características da plena fruição, assim como os meios para 
obtê-la.
2 eros: na psicanálise, é o termo que designa as pulsões da vida; forma de expressão amo-
rosa associada à sensualidade.
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Questão 01

O título do texto 1 está explicado no trecho:

a) “São as estratégias distintivas e as lutas de concorrência entre 
as classes sociais que se encontram na origem da excrescência 
gigantesca do consumo e da impossibilidade de atingir um 
limiar de saturação das necessidades.”

b) “Prolongando o regime dos gastos para ostentação, essa fase 
de consumo tornou o hedonismo uma finalidade legítima de 
massa, ao mesmo tempo em que transformou o ambiente ou 
o estilo do consumo, envolvendo-o num halo de ligeireza e de 
diversão, jovialidade e erotismo.”

c) “Quanto mais consumimos, mais queremos consumir: a época 
da abundância é indissociável de um alargamento indefinido 
da esfera das satisfações desejadas e de uma capacidade de 
pôr fim aos apetites de consumo, sendo a saturação de uma 
necessidade acompanhada de novas exigências.”

d) “Tal como o indivíduo exibe orgulhosamente os objetos como 
emblemas de status, também a publicidade se empenha em 
gabar os produtos como símbolos de posição social: os anún-
cios publicitários de automóvel, de batedeira ou de aspirador 
de pó apresentam mulheres maquiadas, charmosas e elegan-
tes.”

e) “Estrutura de troca social sustentada pela lógica da posição 
e das competições pelo status, o consumo é definido como 
um campo de símbolos distintivos, procurando os atores não 
tanto desfrutarem de um valor usual, mas exibirem um status, 
inscreverem-se numa posição tão elevada quanto possível na 
hierarquia de símbolos concorrenciais”.
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Questão 02

É objetivo do texto:
 
a) Analisar mudanças nos padrões de consumo atuais. 

b) Criticar ideologias sociológicas sobre o ato de consumir. 

c) Exaltar a noção de felicidade atribuída ao ato de consumir.

d) Expor atitudes consumistas a partir das décadas de 50-60.

e) Conceituar relações de consumo na sociedade contemporâ-
nea.

Questão 03

No texto 1, não se utilizou a estratégia argumentativa de

a) contraste. 

b) comparação.

c) escolha vocabular.

d) impessoalização de voz.

e) argumento de autoridade.
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Questão 04

São características do gênero ensaio, presentes no texto 1, eXCeto:

a) modelo de raciocínio dedutivo.

b) prosa livre sobre um tema específico.

c) discurso simétrico entre interlocutores. 

d) abordagem discursiva de natureza filosófica. 

e) estrutura dissertativo-argumentativa padrão.

Questão 05

A palavra sublinhada, interpretada entre colchetes, condiz com 
seu significado no texto 1, em:

a) O momento “pesado”, enfático e competitivo do produto ce-
deu terreno a uma mitologia eufórica e lúdica, frívola e juvenil. 
[efetiva]

b) Assim, a natureza híbrida desse ciclo apresenta-se, à escala his-
tórica, como uma forma de compromisso entre o consumo 
tradicional e o consumo hedonista individualista. [típica]

c) São as estratégias distintivas e as lutas de concorrência entre 
as classes sociais que se encontram na origem da excrescência 
gigantesca do consumo e da impossibilidade de atingir um 
limiar de saturação das necessidades. [superfluidade]

d) Exaltando os ideais da felicidade privada, do lazer, a publicida-
de e os meios de comunicação social favoreceram comporta-
mentos de consumo menos sujeitos ao primado do julgamento 
do outro. [dolo]
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e) Prolongando o regime dos gastos para ostentação, essa fase 
de consumo tornou o hedonismo uma finalidade legítima de 
massa, ao mesmo tempo em que transformou o ambiente ou 
o estilo do consumo, envolvendo-o num halo de ligeireza e de 
diversão, jovialidade e erotismo. [modéstia]

Questão 06

O valor semântico de cada conjunção/locução conjuntiva em ne-
grito, nas sentenças a seguir, está corretamente assinalado em:

a) “(...) à medida que as nossas sociedades enriquecem, surgem, 
incessantemente, novas vontades de consumir.” (explicação)

b) “tal como o indivíduo exibe orgulhosamente os objetos como 
emblemas de status, também a publicidade se empenha em 
gabar os produtos como símbolos de posição social (...)”. 
(causa)

c) “(...) são, certamente, artigos muito díspares, mas que, asso-
cidos à juventude e ao Eros, à mobilidade e à liberdade, à 
provocação e ao divertimento, dinamizaram o imaginário do 
consumo.” (adição)

d) “Com efeito, o mesmo era válido para a televisão, os aparelhos 
eletrodomésticos, as férias ou a praia, cuja sedução não pode 
ser explicada meramente a partir do modelo da distinção.” 
(consequência)

e) “São as estratégias distintivas e as lutas de concorrência entre 
as classes sociais que se encontram na origem da excrescência 
gigantesca do consumo e da impossibilidade de atingir um 
limiar de saturação das necessidades.” (alternância)



Concurso IFSULDEMINAS 2015 • Auxiliar de Enfermagem12

Questão 07

No trecho: “O culto do bem-estar de massa começou a minar a 
lógica das despesas em função do status social, promovendo um 
modelo de consumo individualista.”, o uso do gerúndio apresen-
ta um valor semântico de

a) duração. 

b) progressão.

c) anterioridade.

d) posterioridade.

e) simultaneidade.

Questão 08

A colocação do pronome oblíquo átono tal como aparece em 
cada sentença é obrigatória em:

a) E. Dichter assinalava que o status se tornara uma motivação 
secundária na aquisição de um automóvel. 

b) Digamo-lo sem rodeios: a sociologia que se pretendia crítica 
revelou não ter acompanhado o seu tempo (...),

c) Nessa perspectiva, a corrida aos bens de consumo pode ape-
nas esgotar-se no sentido em que se escora nas lutas simbóli-
cas com vista à apropriação de traços diferenciais.

d) Os automóveis americanos revestem-se de cromados e ad-
quirem formas aerodinâmicas para impressionar os olhares 
alheios, para criar uma imagem de superioridade social.



Concurso IFSULDEMINAS 2015 • Auxiliar de Enfermagem 13

e) Assim, a natureza híbrida desse ciclo apresenta-se, à escala 
histórica, como uma forma de compromisso entre o consumo 
tradicional e o consumo hedonista individualista.

texto 2
Barriga de cerveja

por Marilene Felinto  

A indústria de bebida alcoólica no Brasil, especialmente a de 
cerveja, tem se valido sistemática e vergonhosamente das técni-
cas de manipulação da propaganda, utilizadas pela publicidade, 
para sustentar uma verdadeira campanha de embebedamento de 
toda uma geração de jovens do país, com foco nos rapazes de 13 
a 25 anos. É toda uma legião de crianças, adolescentes e jovens 
adultos apresentando sinais precoces de dependência do álcool 
– exatamente a camada mais vulnerável e maleável à influência 
da propaganda. 

(...) A propaganda só não diz aquilo que é verdadeiro no que 
se refere ao consumo da cerveja: que ela faz crescer um aleijão 
de barriga nos homens, além de provocar outros males gravís-
simos – desgasta o organismo, altera a mente; compromete a 
disposição para o trabalho, gera desemprego, violência, aciden-
tes de trânsito; causa todo tipo de doença, lesões no estômago, 
esôfago, pâncreas, fígado, entre outros. Para não falar da des-
graceira que o consumo de álcool estimulado pela indústria da 
publicidade instaura em milhares de famílias, transformando em 
alcoólatras – ou “alcoolistas”, como se diz hoje – principalmente 
pais de família das classes baixas.

Fonte: Revista Caros Amigos – janeiro/2005 – fragmento de texto adaptado
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Questão 09

De acordo com esse fragmento de texto, o discurso presente nas 
propagandas de cerveja é

a) idôneo. 

b) taxativo

c) falacioso.

d) autêntico.

e) peremptório.

Questão 10

Considerando-se a opinião sobre a publicidade, presente nos tex-
tos 1 e 2, constata-se que o ponto de vista defendido no texto 2

I. desconstrói a visão defendida no texto 1.
II. extrapola a visão proposta no texto 1.
III. tangencia a opinião do autor no texto1.
IV. sintetiza os argumentos presentes no texto 1.

Estão corretos os itens:

a) I e II.

b) I e IV. 

c) II e III.

d) II e IV. 

e) III e IV.
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LeGisLação

Questão 11

Considerando-se a Lei Federal n.º 10.520/02, que instituiu a mo-
dalidade de licitação denominada pregão, 

a) é responsabilidade da equipe de apoio deliberar acerca da ho-
mologação e da adjudicação do objeto do pregão. 

b) consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos valo-
res globais não ultrapassem o limite de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais).

c) poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recur-
sos de tecnologia da informação, nos termos de regulamenta-
ção específica.

d) para julgamento e classificação das propostas, poderão ser 
adotados os seguintes critérios: menor preço, melhor técnica, 
preço e técnica.

e) a convocação dos interessados será efetuada por dois meios: 
afixação de cópia do instrumento convocatório no mural da 
sede da entidade promotora do certame e publicação do edi-
tal em seu respectivo sítio eletrônico oficial.
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Questão 12

No que se refere à Lei n.º 8.112/90, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos, analise os itens abaixo e marque 
(V) para verdadeiro e (F) para falso:

(  ) Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, 
no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

(  ) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anterior-
mente ocupado.

(  ) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribui-
ções e responsabilidades compatíveis com a limitação que te-
nha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica.

(  ) Reintegração é o retorno à atividade de servidor aposentado.

A sequência correta é:

a) F – V – V – F

b) F – V – F – V

c) V – F – F – F

d) V – F – V – V

e) V – V – V – F
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Questão 13

À luz da Lei n.º 8.429/92, sobre improbidade administrativa, po-
de-se determinar que:

a) Para incorrer em improbidade administrativa, a pessoa precisa 
ser um servidor público. 

b) É possível que o sucessor daquele que se enriqueceu ilicitamente 
seja alcançado para ressarcimento ao erário público.

c) Considerando a gravidade dos atos de improbidade adminis-
trativa, são imprescritíveis as ações destinadas a levar a efeitos 
as sanções previstas na Lei n.º 8.429/92.

d) O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, 
atuará facultativamente nos casos em que houver lesão ao pa-
trimônio público por ação dolosa ou culposa do agente.

e) O ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, 
a suspensão da nacionalidade e dos direitos políticos, o paga-
mento de multa civil e a proibição de contratar com o Poder 
Público, por prazo indeterminado, são penalidades previstas 
na Lei n.º 8.429/92.
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Questão 14

De acordo com o art. 38 da Constituição Federal de 1988, ao ser-
vidor público da administração direta, autárquica e fundacional, 
no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes dispo-
sições:
 
I- Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou 

municipal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II- Investido no mandato de Prefeito, havendo compatibilidade 
de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não 
havendo compatibilidade, será afastado do cargo, emprego 
ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III- Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 
mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para to-
dos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

IV- Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamen-
to, os valores serão determinados como se no exercício esti-
vesse.

Estão corretas as afirmativas:

a) I e II

b) I e IV

c) II e III

d) III e IV

e) I, III e IV
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Questão 15

Conforme previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal 
de 1988, são princípios da Administração Direta e Indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios:

a) Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Efi-
ciência.

b) Legalidade, Pessoalidade, Honestidade, Culpabilidade e Publi-
cidade.

c) Legalidade, Impessoalidade, Honestidade, Culpabilidade e Efi-
ciência.

d) Discricionariedade, Pessoalidade, Honestidade, Publicidade e 
Moralidade.

e) Discricionariedade, Impessoalidade, Moralidade, Culpabilida-
de e Eficiência.
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inForMÁtiCa BÁsiCa 

Questão 16

Um usuário, utilizando o Windows Explorer, clicou com o botão 
direito do mouse em um arquivo e, no menu de opções exibido, 
clicou na opção Propriedades. Por meio da janela de Proprieda-
des exibida, o usuário poderá: 

I- definir o arquivo como “Oculto”.

II- criar um atalho para o arquivo.

III- definir o arquivo como “Apenas leitura”.

IV- alterar a data em que o arquivo foi criado.

Estão corretas as afirmativas:

a) I e II

b) I e III

c) II e IV

d) III e IV

e) I, II, III e IV
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Questão 17

A respeito do gerenciamento de arquivos e pastas do Windows 7, 
analise as afirmativas abaixo.

I- Um arquivo que está definido como “oculto” pode ser 
modificado e deletado.

II- A quantidade máxima de espaço em disco ocupada pela Lixeira 
pode ser modificada.

III- Ao deletar um arquivo que possui um atalho na área de 
trabalho, o atalho é automaticamente removido.

IV- Ao excluir um arquivo muito grande, o Windows poderá 
informar ao usuário que o arquivo é grande demais para ser 
armazenado na Lixeira e que o excluirá permanentemente.

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II

b) II e IV 

c) I, II e IV 

d) I, II e III

e) II, III e IV
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Questão 18

O aplicativo acessório do Windows 7 que pode ser utilizado para 
produzir desenhos nos formatos  “.gif” e “.tif” é o 

a) Paint.

b) Photoshop.

c) PowerPoint.

d) LibreOffice Draw.

e) Visualizador de imagens.

Questão 19

O Writer, ferramenta de edição de texto do LibreOffice 4.x, per-
mite:

I- proteger contra alterações células não consecutivas de uma 
tabela.

II- hifenizar automaticamente palavras dentro de uma célula em 
uma tabela.

III- manter selecionadas várias palavras não consecutivas em dife-
rentes páginas.

IV- alterar o tipo de fonte do texto de uma imagem JPG inserida 
no documento.

Estão corretas as afirmativas:

a) I e II

b) I e IV 

c) II e III

d) I, II e III

e) II, III e IV
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Questão 20

A planilha seguinte foi elaborada no Calc do LibreOffice 4.x

Ao inserir a fórmula “=SOMASE(A2:A6;1;B2:B6)”, em uma célula 
em branco da planilha, o resultado será

a) 1

b) 3

c) 4

d) 9

e) 18



Concurso IFSULDEMINAS 2015 • Auxiliar de Enfermagem24

ConHeCiMentos esPeCíFiCos

Questão 21

A resposta celular do organismo para o ferimento, infecção ou 
irritação é denominada inflamação. Os sinais e os sintomas clás-
sicos da inflamação são:

a) Dor, Calor, Rubor e Edema.

b) Dor, Calor, Rubor e Tremor.

c) Dor, Rubor, Edema e Choque. 

d) Calor, Choque, Rubor e Tremor.

e) Calor, Choque, Tremor e Edema.

Questão 22

Uma paciente, 24 anos, atendida no serviço de saúde, apresentou 
os sinais vitais dentro dos parâmetros da normalidade. 

Corresponde  aos parâmetros da normalidade dos sinais vitais:

a) Temperatura axilar: 36,5°C; Pulso: 75; Respiração/minuto: 16; 
Pressão arterial: 120x80; Sem queixa de dor.

b) Temperatura axilar: 36°C; Pulso: 110; Respiração/minuto: 19; 
Pressão arterial: 120x80; Sem queixa de dor.

c) Temperatura axilar: 37,8°C; Pulso: 90; Respiração/minuto: 23; 
Pressão arterial: 120x80; Sem queixa de dor.

d) Temperatura axilar: 39°C; Pulso: 115; Respiração/minuto: 22; 
Pressão arterial: 120x80; Com queixa de dor.

e) Temperatura axilar: 35°C; Pulso: 50; Respiração/minuto: 14; 
Pressão arterial: 120x80; Sem queixa de dor.
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Questão 23

A via prescrita para a administração do medicamento depende 
da propriedade e dos efeitos desejados, assim como das condi-
ções físicas e mentais do paciente. 

não corresponde à descrição correta da via de administração de 
medicamento:  

a) Na administração tópica, os medicamentos são aplicados na 
pele e nas mucosas. Os medicamentos administrados, pela via 
tópica, não provocam efeitos sistêmicos.  

b) Os medicamentos administrados, pela via de inalação, são 
prontamente absorvidos e atuam rapidamente devido à rica 
vascularização do tecido pulmonar, provocando efeito local ou 
sistêmico.  

c) Na via parenteral, o medicamento é injetado no tecido cor-
poral. Os quatro principais locais de injeção são: derme (in-
tradérmico); abaixo da derme da pele (subcutâneo); músculo 
(intramuscular) e veia (intravenoso).  

d) A via tópica abrange a administração de medicamentos pela 
aplicação direta de líquido ou pomada, inserção em uma ca-
vidade corporal, instilação de fluidos em cavidade corporal, 
irrigação de uma cavidade corporal e borrifação de um medi-
camento em cavidade corporal.

e) Os medicamentos fornecidos pela boca são administrados via 
oral, bucal e sublingual. Via oral, o medicamento deve ser de-
glutido. Via bucal, o medicamento deve ser colocado contra 
as mucosas da bochecha até que o medicamento se dissolva. 
Via sublingual, o medicamento deve ser colocado sob a língua 
para se dissolver. 
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Questão 24

Quando um paciente sofre uma ferida traumática, as interven-
ções de primeiros socorros incluem procedimentos específicos.

Sobre os procedimentos realizados no caso de feridas, pode-se 
afirmar que:  

a) O curativo não protege uma ferida da contaminação por mi-
crorganismo. 

b) O soro fisiológico é o agente de limpeza preferido para o cui-
dado à ferida, por ser neutro e não prejudicar o tecido. 

c) Quando um objeto penetrante estiver presente na ferida, 
como uma lâmina de faca, é necessário remover o objeto.  

d) Quando uma laceração sangrar abundantemente, deve-se re-
alizar a limpeza mecânica vigorosa da superfície para retirada 
dos contaminantes. 

e) Sangramentos precisam ser controlados com aplicação direta 
de curativo estéril ou limpo. Se um curativo ficar encharcado 
de sangue, ele deve ser removido e substituído por um novo.  
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Questão 25

Uma das tarefas do profissional da enfermagem é o registro, no 
prontuário do paciente, de todas as observações e da assistência 
prestada. 

Sendo assim, o registro de enfermagem

a) não deve levar em consideração manifestações emocionais do 
paciente. 

b) deve ser feito ao término do plantão para agilizar o atendi-
mento ao paciente.

c) não deve usar canetas com cores diferentes para a realização 
de registros nos prontuários. 

d) não deve utilizar roteiros para facilitar sua elaboração. As in-
formações devem ser objetivas e precisas. 

e) deve ser organizado em ordem cronológica dos fatos, permi-
tindo o acompanhamento da evolução do paciente.

 

Questão 26

não são aspectos técnicos, éticos e legais do atendimento inicial 
ao adolescente:

a) Garantir confidencialidade e sigilo. 

b) Informar sobre seu estado de saúde. 

c) Manter a privacidade no momento do atendimento. 

d) Garantir o consentimento ou a recusa ao atendimento.

e) Prestar atendimento à saúde somente com autorização dos 
pais.
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Questão 27

Sobre as diretrizes que norteiam as ações e os serviços do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e os modelos de atenção à saúde do ado-
lescente e do jovem, é inCorreto afirmar que:

a) Descentralização com direção única em cada esfera de governo. 

b) Participação da comunidade na formulação, no controle e na 
fiscalização dos serviços de saúde. 

c) Atendimento integral, com prioridade para atividades curati-
vas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. A integralidade é a 
condição primordial da assistência aos adolescentes e jovens. 

d) A participação da comunidade pressupõe a participação de 
todo cidadão nos Conselhos de Saúde, nos vários níveis gover-
namentais, possibilitando sua intervenção na organização e na 
gestão dos serviços.

e) A política de atendimento à criança e ao adolescente estabe-
lece a forma descentralizada e o atendimento municipalizado, 
facilitando a integração entre os diversos setores que poderão 
planejar e articular políticas comuns de atenção à população 
juvenil a partir de sua realidade local. 
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Questão 28

A equipe de enfermagem tem importante papel na prevenção e 
no controle da infecção em suas unidades de trabalho. Em rela-
ção à prevenção, ao controle e à infecção, pode-se afirmar que

a) os artigos hospitalares são classificados em críticos, semicríti-
cos e não críticos. 

b) o processamento de artigos hospitalares é composto por duas 
etapas: limpeza e esterilização. 

c) a limpeza pode ser do tipo concorrente e terminal. A concorren-
te é feita semanalmente e a terminal é realizada diariamente.  

d) o uso de joias e de bijuterias, como anéis, pulseiras e demais 
adornos pelos profissionais não é considerado uma fonte de 
infecção .

e) a responsabilidade pela aquisição dos equipamentos de prote-
ção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC) é da equipe de 
saúde. O empregador tem a responsabilidade de fiscalizar sua 
utilização. 
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Questão 29

A pessoa hospitalizada possui os mecanismos de defesa do or-
ganismo comprometidos pela própria doença, tornando-se mais 
susceptível às infecções. Há também fontes de infecções relacio-
nadas ao próprio paciente. 

São fatores que predispõem à infecção relacionada ao paciente:

a) Idade, condição de higiene, estado emocional, movimentação 
e sexo. 

b) Idade, condição de higiene, movimentação, enfermidades e 
estado nutricional. 

c) Idade, condição de higiene, enfermidades, estado emocional e 
estado nutricional.

d) Estado emocional, idade, movimentação, enfermidades e es-
tado nutricional. 

e) Estado emocional, condição de higiene, movimentação, enfer-
midades e estado nutricional.
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Questão 30

As alterações da temperatura corporal são denominadas hiperter-
mia e hipotermia. Relacione as alterações da temperatura corpo-
ral aos cuidados de enfermagem na hipertermia e na hipotermia:

I - Hipertermia (   ) Manter o ambiente aquecido.
II - Hipotermia (   ) Proporcionar repouso e ingestão de 

alimentos quentes.
(   ) Aplicar compressas frias.
(   ) Aquecer paciente com agasalhos e 

cobertores.
(   ) Arejar o ambiente e providenciar 

roupas leves.
(   ) Providenciar banho morno e repouso.

A sequência correta é:

a) II, I, I, I, II, II

b) II, II, I, II, I, I

c) I, I, II, II, I, II

d) I, II, II, I, II, I

e) II, II, I, II, I, II
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Questão 31

A educação em saúde abrange ações/conhecimentos que visam à 
melhoraria da qualidade de vida e de saúde das pessoas.  As con-
dições do ambiente são fundamentais para as práticas de educa-
ção em saúde.

não caracteriza um ambiente para a educação em saúde:

a) Boa ventilação

b) Distrações e ruídos 

c) Mobiliário adequado

d) Ambiente iluminado

e) Recursos visuais adequados
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Questão 32

A Rede de Frio tem o objetivo de assegurar que os imunobiológi-
cos, disponibilizados no serviço de vacinação, sejam mantidos em 
condições adequadas de transporte, armazenamento e distribui-
ção, permitindo que eles permaneçam com suas características 
iniciais até o momento da sua administração. 

Sobre a conservação dos imunobiológicos, pode se afirmar que

a) todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2ºC e +8ºC, 
sendo ideal +5ºC.

b) as bobinas reutilizáveis são dispensáveis para a conservação 
de imunobiológicos em caixas térmicas. 

c) os refrigeradores domésticos são os mais recomendados para 
conservação de imunobiológicos, devido ao sistema de refri-
geração. 

d) os equipamentos de refrigeração não precisam ser de “uso ex-
clusivo de vacinas”, visto que eles são condicionados em fras-
cos hermeticamente fechados.

e) a limpeza das superfícies internas da câmara refrigerada deve 
ser feita no final de cada expediente, sem a necessidade de 
condicionar os imunobiológicos em outro local enquanto o 
procedimento de limpeza é realizado. 
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Questão 33

Ao utilizar vacinas, soros e imunoglobulinas, o vacinador deve le-
var em conta aspectos fundamentais para que não haja compro-
metimento do processo de imunização induzido pela vacinação. 
Considerando os procedimentos para administração de vacinas, 
pode-se afirmar que

a) as seringas precisam ser preparadas previamente para agilizar 
o procedimento de vacinação.

b) cada imunobiológico demanda uma via específica para sua ad-
ministração a fim de se manter a sua eficácia plena. 

c) após a vacinação, as seringas e as agulhas devem ser recapas 
ou entortadas manualmente e, depois, descartadas em caixas 
coletoras. 

d) a via parenteral é a via exclusiva de administração de imuno-
biológicos, sendo elas: intradérmica, subcutânea, intramuscu-
lar e endovenosa.

e) a higienização das mãos é um procedimento importante para 
prevenir infecção, mas, na vacinação, a higiene das mãos não 
previne contaminação. 
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Questão 34

O Calendário Nacional de Vacinação preconiza que a criança, ao 
nascer, deverá receber a BCG e a

a) Rotavírus. 

b) Hepatite B.

c) Tríple Viral.

d) Pneumocócica.

e) Meningocócica.  

Questão 35

São sinais e sintomas característicos de um paciente com suspeita 
de dengue:

a) Hemorragia, mialgia e sem febre. 

b) Cefaleia, dor retroorbitária e sem febre. 

c) Cefaleia, dor retroorbitária, mialgias, artralgias e sem febre. 

d) Febre há 2 dias, associada ou não à presença de hemorragia.

e) Febre com duração de sete dias, dor retroorbitária, mialgia e 
prostração. 
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Questão 36

Dentre as atividades do auxiliar de enfermagem, está a realização 
de testes para subsidiar diagnósticos. Considerando a prova do 
laço, realizada no caso de suspeita de dengue, pode-se afirmar 
que

a) não é considerada um teste diagnóstico, sendo realizada op-
cionalmente durante o exame físico. 

b) é realizada durante a aferição da pressão arterial, observando 
o aparecimento ou não de petéquias em toda a extensão do 
braço. 

c) é positiva, se houver o aparecimento de petéquias, indepen-
dente do número, no quadrado que é desenhado no antebra-
ço da pessoa. 

d) para realizá-la, é necessário fazer um quadrado de 2,5 cm no 
antebraço da pessoa e verificar a pressão arterial normalmen-
te, identificando ou não petéquias.  

e) é realizada mediante a insuflação do manguito do aparelho de 
pressão até o valor médio, mantendo-o insuflado por 5 minu-
tos em adultos e 3 minutos em crianças ou até o aparecimento 
de petéquias. 
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Questão 37

Além dos sinais vitais que demonstram o funcionamento do cor-
po humano, existem os sinais de apoio que devem ser observados 
para obtenção de mais informações sobre o estado de saúde de 
uma pessoa em função do estado de funcionamento dos órgãos 
vitais. São os principais sinais de apoio, eXCeto:

a) Hálito e odor 

b) Estado de consciência

c) Cor e umidade da pele 

d) Dilatação e reatividade das pupilas 

e) Motilidade e sensibilidade do corpo
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Questão 38

O Código de Ética de Enfermagem, no que se refere ao sigilo pro-
fissional, determina que

a) o fato sigiloso não poderá ser revelado em atividade multipro-
fissional, mesmo quando necessário à prestação da assistência.

b) a equipe de enfermagem deve divulgar ou fazer referência a 
casos, a situações ou a fatos de forma que os envolvidos pos-
sam ser identificados.

c) é responsabilidade e dever da equipe de enfermagem manter 
segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em 
razão de sua atividade profissional, independente de ordem 
judicial.

d) é proibido permitir o acesso a informações e a documentos a 
pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação 
da assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente 
ou por ordem judicial.

e) é responsabilidade e dever da equipe de enfermagem que o 
segredo profissional, referente ao menor de idade que tenha 
capacidade de discernimento, seja mantido, exceto em casos 
cuja revelação seja solicitada por pais ou responsáveis. 
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Questão 39

Sobre a segurança do paciente em terapias que utilizam calor e/
ou frio, o profissional de enfermagem

a) não pode contar com a ajuda do paciente durante a terapia. 

b) deve deixar o próprio paciente ajustar a temperatura de acor-
do com seu desejo. 

c) deve orientar o paciente a relatar as alterações de sensibilida-
de ou desconforto imediatamente. 

d) deve colocar o paciente em uma posição que ele não possa se 
afastar da fonte da temperatura. 

e) não precisa levar em consideração aspectos referentes à idade 
do paciente, porque as pessoas sentem de maneira igual as 
variações de temperatura. 
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Questão 40

A lavagem de mãos é um dos procedimentos mais significativos 
para a prevenção e para o controle da infecção hospitalar. 

No que diz respeito à lavagem de mãos, marque (V) para verda-
deiro ou (F) para falso. 

(  ) O processo de fricção repetida deve ser realizado com as mãos 
e os antebraços voltados para baixo, evitando-se que o sabão 
e a água, já sujos, retornem às áreas limpas.

(  ) As mãos devem ser enxaguadas em água corrente com os 
dedos voltados para baixo. 

(   ) Antes de iniciar a lavagem das mãos, devem ser retirados ob-
jetos como anéis, pulseiras e relógio de pulso.

(   ) A secagem das mãos, com papel-toalha descartável, deve co-
meçar pelos antebraços e depois pelas mãos. 

(   ) A técnica de lavagem de mãos abrange seis movimentos que 
envolvem a fricção de ambas as mãos, são eles: palma contra 
palma; palma sobre o dorso da mão com os dedos entreme-
ados; palma contra palma, friccionando a região interdigital 
com os dedos entremeados; dedos semifechados em gancho 
da mão contra a outra mão; movimento circular do polegar; 
movimento circular para a frente e para trás com os dedos 
fechados de uma mão sobre a palma da outra.  
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A sequência correta é:

a) V, F, V, F, V.

b) V, F, V, V, F.

c) F, V, F, V, V.

d) F, V, F, F, F.

e) V, V, F, F, V.
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