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PORTUGUÊS 
 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto abaixo. 
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21 

“Visualize uma criança que nasceu e sempre viveu em 
situação confortável, numa cidade grande. Para ela, o 
abrigo está nas casas; os alimentos e os outros produtos 
vitais para a sobrevivência vêm das lojas; a água lhe 
chega, já tratada, pelas torneiras; o lixo deve ser recolhido 
e levado aonde os olhos não vêem. A água usada vira 
esgoto que se vai por um cano para dentro do solo, e a 
maior parte do solo foi recoberto por asfalto ou cimento, 
evitando a sujeira. Para exata criança, a natureza está lá 
longe [...] Por outro lado, a palavra poluição (do ar, da 
água, do solo) lhe será familiar. A cidade é seu ambiente e 
– a não ser que tenha aprendido e compreendido que há 
uma relação de dependência entre meio urbano e o rural – 
ela nem imaginará que cidades modernas são parasitas do 
ambiente rural, como já escreveu o importante ecólogo 
Eugene Odum, ao lembrar que, da maneira pela qual a 
cidade é administrada, quase tudo vem de fora: a energia, 
os alimentos e os outros materiais orgânicos, como a 
madeira e demais matérias primas. Além disso, a cidade 
não purifica o ar e recicla pouco ou nenhuma água ou 
materiais orgânicos.” 

(Hitoschi Sato) 
 
 
01. Segundo Hitoschi Sato, a criança da cidade desconhece os 

valores que poderiam aproximar a realidade urbana da rural, 
porque 

 
A) a realidade do universo rural lhe é familiar. 

B) os elementos que identificam o universo rural não têm, para 
a criança, relação com a cidade: cada realidade obedece a 
leis independentes. 

C) a cidade é parasita do campo e, nessa relação, a criança 
tem consciência de que o campo é superior à cidade. 

D) os valores do campo já chegam na cidade transformados e 
não trazem mais as marcas evidentes de um mundo muito 
próximo à natureza. 

E) todos os bens encontrados na cidade se processam apenas 
pelos organismos urbanos e nada têm de rural. 

 
02. Observe: “os produtos vitais para a sobrevivência vêm das 

lojas. / O lixo deve ser recolhido para ser levado aonde os 
olhos não vêem”. Se houvesse mudanças nos sujeitos, as 
orações poderiam ficar da seguinte forma: 

 
A) O produto vital para a sobrevivência vêm das lojas. / Os 

lixos devem ser recolhidos para serem levados aonde os 
olhos não vêem. 

B) O produto vital para a sobrevivência vem das lojas. / O lixo 
deve ser recolhido para ser levado aonde o olho não ver. 

C) O produto vital para a sobrevivência vem das lojas. / Os 
lixos devem ser recolhidos para serem levados aonde o olho 
não vê. 

D) O produto vital para a sobrevivência vém das lojas. / Os 
lixos devem ser recolhidos para ser levado aonde o olho não 
vê. 

E) Os produtos vitais para a sobrevivência vêem das lojas. / Os 
lixos devem ser recolhidos para ser levados aonde os olhos 
não vêm. 

 

03. Analisando o primeiro período do texto, deve-se concluir que 
 
A) são adjuntos adverbiais as expressões: em situação 

confortável e numa cidade grande. 

B) se utilizou, na primeira oração, um verbo no passado 
imperfeito do subjuntivo. 

C) a expressão uma criança é complemento verbal dos verbos 
visualizar e nascer. 

D) a segunda oração do período foi iniciada por uma conjunção 
integrante. 

E) as três orações do período receberam verbos intransitivos. 
 
04. O período “A água lhe chega, já tratada” (linhas 4-5) pode 

também ser escrito da seguinte maneira: 
 

A) A água chega a criança já tratada. 

B) A criança, a água já chega tratada. 

C) Trata-se a água, então chega-lhe. 

D) A água chega-a já tratada. 

E) Já tratada, a água chega à criança. 
 

As questões 05 e 06 referem-se ao texto seguinte. 
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“No final do ano passado, a revista The Economist 
apresentou um excelente encarte sobre a juventude. A 
matéria aponta que os jovens de hoje são um problema e 
uma solução. Contam-se aos milhões os que se perdem 
nas drogas e na marginalidade. Ao mesmo tempo, é da 
juventude que está surgindo a revolução no conhecimento. 

Os jovens vão herdar este planeta. Sabe-se o que vão 
receber, mas não se sabe o que vão entregar às próximas 
gerações. Tudo vai depender deles mas também de nós. 
Grande será o resultado se tirarmos das trevas os que 
estão impedidos de entender a natureza e a humanidade. 
.............................................................................................. 

A sociedade moderna conta com os jovens e depende 
deles. Para quem vai herdar um planeta, nada mais valioso 
do que ser bem-educado. No mundo profissional, 
competência é um requisito essencial. Mas zelo pelo 
trabalho é ainda mais importante. Respeitar os colegas e 
saber trabalhar em grupo é igualmente indispensável. 

(Folha de S. Paulo, maio 2001) 
 
05. Analisando-se as afirmações, de acordo com o texto, 
 

I. Os jovens drogados e marginalizados são os 
responsáveis pela revolução no conhecimento.  

II. Contam-se aos milhões os jovens que se drogam; no 
entanto, parcela significativa dessa juventude é 
responsável pela transformação do conhecimento.  

III. O futuro depende não somente da ousadia inovadora 
dos mais jovens como também da sabedoria visionária 
dos mais velhos.  

IV. Os jovens não são bem-educados, porque sabem que a 
sociedade moderna depende deles.  

 
verifica-se que 
 
A) todas as afirmações estão corretas. 

B) todas as afirmações estão erradas. 

C) há apenas uma afirmação correta. 

D) há três afirmações corretas. 

E) há duas afirmações corretas. 
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06. Quanto à correção gramatical, considere as seguintes 
afirmações. 

 
 

I. O início do período “Sabe-se o que vão receber [...]” 
(linhas 7-8) também poderia começar assim: “Se sabe o 
que vai receber [...]” 

II. No período “Tudo vai depender deles mas também de 
nós” (linha 9), justifica-se a ausência da vírgula após o 
termo deles, porque a locução conjuntiva mas também 
equivale a conjunção aditiva e. 

III. Em “Os jovens vão herdar este planeta” (linha 7), tem-
se um período composto porque há dois verbos: vão e 
herdar. 

 
Quais afirmações estão corretas? 
 
A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão erradas. 

C) Apenas a III. 

D) Apenas a I. 

E) Apenas a II. 
 
 

As questões de 07 a 09 referem-se ao texto abaixo. 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

“Não quero nem devo lembrar aqui por que me 
encontrava naquela barca. Só sei que ao redor de tudo era 
silêncio e treva. E me sentia bem naquela solidão. Na 
embarcação desconfortável, tosca, apenas quatro 
passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz 
vacilante: um velho, uma mulher com uma criança e eu [...] 

Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi 
um cigarro. Ali estávamos os quatro, silenciosos como 
mortos num antigo barco de mortos deslizando na 
escuridão. Contudo, estávamos vivos. E era natal.” 

(Natal na barca, de Lygia Fagundes Telles)
 
 
07. A palavra vacilante (linha 6) significa: 

 
A) às vezes havia luz, às vezes a barca ficava na total 

escuridão. 

B) a lanterna iluminava a barca a partir de uma única posição; 
por isso havia luz apenas em alguns pontos. 

C) no balançar da barca, o foco da luz da lanterna apresentava 
pontos de iluminação oscilantes. 

D) a lanterna não iluminava a barca; por isso, havia trevas. 

E) a lanterna deixava passar um foco de luz fraco e amarelado. 

 
08. A conjunção contudo (linha 10) indica  
 
A) uma adversidade de idéias, ou seja, pareciam mortos, mas 

estavam vivos. 

B) uma complementação de sentidos: o conceito da vida é 
associado ao da morte. 

C) uma explicação detalhada do sentido da vida; por isso, o 
texto termina em: “E era natal.” 

D) uma causa: antes pareciam mortos, agora estão vivos. 

E) uma finalidade: é preciso viver intensamente para 
compreender o sentido da morte. 

 
 

09. Das proposições abaixo, qual a sentença cujas palavras em 
negrito obedecem à mesma classificação morfológica das 
palavras destacadas no fragmento a seguir: “Só sei que ao 
redor de tudo era silêncio e treva.” 
 
 

A) “Debrucei-me na grade de madeira carcomida.” 

B) “Na embarcação desconfortável, tosca, apenas quatro 
passageiros.” 

C) “E me sentia bem naquela solidão.” 

D) “Num antigo barco de mortos.” 

E) “Com sua luz vacilante: um velho, uma mulher [...]” 

 
As questões 10 e 11 referem-se ao texto abaixo. 
 

1

3

5

7

9

11

13

15

“Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas 
manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia 
inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente 
andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na 
areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. 
Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos 
juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da 
caatinga rala. 

Arrastaram-se para lá, devagar, sinha Vitória com o filho 
mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na 
cabeça, Fabiano, sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia 
de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra 
Baleia iam atrás. 

Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O 
menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

– Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. 
(Vidas secas, de Graciliano Ramos)

 
10. “Ordinariamente andavam pouco” (linhas 3-4). Haviam 

repousado bastante (linha 4). Os advérbios em negrito 
determinam 

 
A) a maneira da caminhada: ainda iam caminhar porque 

estavam com disposição. 
B) os espaços por onde caminharam. 
C) a intensidade da caminhada e do repouso. 
D) a finalidade para que caminharam. 
E) o tempo da caminhada. 
 
 
11. Que relação há entre as expressões galhos pelados (linha 

7) e caatinga rala (linha 8)? 
 
A) Ambas reforçam a caracterização do ambiente: são 

substantivos e adjetivos completamente associados à vida 
no sertão. 

B) Na verdade, a expressão “caatinga rala” já compreende a 
idéia da primeira expressão “galhos pelados”, portanto, 
apenas a segunda expressão se refere ao tema principal do 
texto. 

C) Somente os substantivos estão associados à idéia central 
do texto. 

D) A relação entre “galhos pelados” e “caatinga rala” deve ser 
vista por uma idéia geral, quer dizer, as duas expressões 
podem ser associadas a qualquer lugar do mundo. 

E) Apenas a primeira expressão reforça a idéia central do 
texto; a segunda é apenas um acessório. 
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12. As alíneas seguintes constituem um texto. Indique aquela 
que apresenta a melhor redação quanto à grafia, 
acentuação, regência e pontuação. 

 
A) “A cobertura política da imprensa brasileira é normalmente 

contaminada por uma mistura de barulho e pessimismo. 
Escândalo após escândalo, a mídia parece narrar uma 
frenética competição entre os políticos pelo prêmio de maior 
ladrão, de melhor mentiroso ou de pior caráter. 

B) Sim, é papel da mídia investigar a fundo as maracutaias e 
roubalheiras dos homens públicos. Mas em meio a tamanho 
estardalhaço e a tamanha indignação, não custa lembrar de 
que a real missão da política é encontrar respostas para os 
desafios concretos de que a sociedade enfrenta [...] 

C) Na hora de votar neste ano, será fundamental conhecer – 
além evidentemente, do caráter e da folha dos candidatos – 
quais são as idéias e propostas que eles tem para resolver 
nossos problemas reais. 

D) Para ajudar orientar o leitor nessa missão complexa, Época 
decidiu elaborar uma série de reportagens voltada para às 
principais questões da agenda eleitoral. 

E) Trata-se de uma agenda positiva, procurando orientar o 
debate para o plano das idéias, não dos ataques pessoais a 
este ou aquele político.” 

(Época, 24 abr. 2006; adaptado) 
 
 
 
 
13. Considere as assertivas sobre questões gramaticais 

referentes ao texto seguinte e indique a alínea correta. 
 
  1 
 
  3 
 
  5 
 
  7 
 
  9 
 
11 

“Uma das questões sobre a natureza humana que 
mais intrigam os cientistas é o que faz uma pessoa ser 
mais inteligente do que outra. Já se sabe que fatores 
genéticos e ambientais podem ser importantes, mas ainda 
faltam respostas precisas no que se refere à estruturação 
orgânica da inteligência. Um passo para a elucidação 
desse enigma foi dado recentemente por pesquisadores do 
Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos, num 
trabalho publicado pela revista científica Nature. Eles 
comprovaram que o cérebro das crianças mais inteligentes 
se desenvolve de maneira diferente dos demais.” 

(Veja, 26 abr. 2006) 

 
I. O verbo intrigar (linha 2) deveria estar no singular 

concordando com o termo uma (linha 1).  

II. A palavra o (linha 2) é um pronome demonstrativo.  

III. O pronome se (linha 3) está em posição de próclise.  

IV. A expressão “por pesquisadores do Instituto de Saúde 
Mental dos Estados Unidos” (linhas 7-8) classifica-se 
como agente da passiva.  

  
A) Há três assertivas verdadeiras. 

B) Todas as assertivas são verdadeiras. 

C) Há duas assertivas falsas. 

D) Há somente duas assertivas verdadeiras. 

E) Somente a assertiva IV é verdadeira. 

 
 

 

As questões 14 e 15 referem-se ao texto abaixo. 
 
 

1

3

5

7

9

11

13

15

“Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma 
cadeira, com uma alcatifa aos pés, por estrado, e bem 
vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço [...] 
Acenderam-se tochas e entraram; e não fizeram nenhuma 
menção de cortesia nem de falar ao capitão nem a ninguém. 
Mas um deles viu o colar do capitão e começou a acenar 
com a mão para a terra e depois para o colar, como a dizer-
nos que havia ouro em terra; e também viu um castiçal de 
prata e da mesma forma acenava para a terra e para o 
castiçal como que havia, também, prata. Mostraram-lhe um 
papagaio pardo que o Capitão aqui traz; tomaram-no logo na 
mão e acenaram para a terra, como que os havia ali; 
mostraram-lhe um carneiro e não fizeram caso dele; 
mostraram-lhe uma galinha e quase tiveram medo dela e 
não lhe queriam pôr a mão; e depois a pegaram como que 
espantados.” 

(Trecho da carta de Pero Vaz de Caminha)
 
 
14. Das frases: “como a dizer-nos“ (linhas 7-8) e “Mostraram-lhe 

um papagaio” (linhas 10-11), são informações verdadeiras: 
 
 

I. O lhe da segunda frase é um objeto indireto. 

II. Os pronomes utilizados nas duas frases são objetos 
indiretos. 

III. O termo um papagaio tem a mesma classificação 
sintática da palavra tochas (linha 4). 

IV. O verbo mostrar necessitou de dois complementos. 
 
 
A) l, ll e lV. 

B) l, ll, lll. 

C) lll e lV. 

D) l e III. 

E) l, II, III e lV. 
 
 
15. O se (linha 4) indica que 
 
A) o sujeito da oração é indeterminado. 

B) há, na frase, a voz passiva analítica.  

C) o sujeito da oração é o substantivo tochas. 

D) o sujeito da oração está implícito. 

E) o substantivo tochas é objeto direto. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
16.  No inicio da colonização, a Mata Atlântica cobria 15% do 

território brasileiro e se estendia por 17 estados. 
Atualmente, de acordo com relatório elaborado pelo INPE, 
com a colaboração da organização SOS Mata Atlântica, ela 
perdeu apenas, entre 1990 e 1995, 5003 quilômetros 
quadrados. Em Alagoas, a Mata original cobria quase 52% 
do território; hoje, resta apenas cerca de 
 

A) 20%. 

B) 15%. 

C) 10%. 

D) 8%. 

E) 5%. 
 
17.  Os municípios assinalados no mapa com as letras A, B, C e 

D produzem, respectivamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) petróleo, salgema, açúcar e petróleo. 

B) salgema, álcool, petróleo e fumo. 

C) álcool, gás, açúcar e petróleo. 

D) gás, salgema, açúcar e fumo. 

E) salgema, petróleo, gás e fumo. 

 

18.   Durante o século XVII, Alagoas foi palco de dois 
acontecimentos que arrefeceram a ocupação do interior de 
seu território. São eles: 

 

A )  a Cabanada e a Revolta dos Lisos e Cabeludos. 

B )  a ocupação Holandesa e o Quilombo dos Palmares. 

C )  a Cabanada e o Quilombo dos Palmares. 

D )  a ocupação Holandesa e a Revolta dos Lisos e Cabeludos. 

E )  a Revolta dos Lisos e Cabeludos e o Quilombo dos 
Palmares. 

 
19. Alagoas é a 2ª menor unidade da Federação Brasileira, tem 

uma área de 
 
A) 27.767, 66 km2.  

B) 27.933, 62 km2. 

C) 29.106, 9 km2.  

D) 28.705, 8 km2. 

E) 28.653, 6 km2. 

20.  Dos rios nomeados abaixo, dois nascem no Agreste 
Alagoano e lançam suas águas no Rio São Francisco; são 
eles: 

 
A )  São Miguel e Coruripe. 

B )  Marituba e Boacica. 

C )  Conduípe e Jequiá. 

D )  Suassuma e Itiúba. 

E )  Itiúba e Conduípe. 

 
21.  A transposição do Rio São Francisco, projeto polêmico do 

Governo Federal, tem como objetivo principal: 
 
A )  levar água do rio para o oeste de Pernambuco. 

B )  transpor água do rio Tocantins para o São Francisco. 

C )  solucionar os problemas de água de Alagoas, Sergipe e 
Bahia. 

D )  transpor água do São Francisco para o Nordeste 
Setentrional. 

E )  levar água para municípios alagoanos carentes desse 
líquido. 

 
22. De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano do 

Brasil, três municípios no Estado apresentam Índice de 
Desenvolvimento Humano abaixo de 0,500. São eles: 

 
A )  São José da Tapera, Belém e Pindoba. 

B )  Feira Grande, São Brás e Traipu. 

C )  Poço das Trincheiras, Porto de Pedras e Traipu. 

D )  Poço das Trincheiras, São José da Tapera e Porto de 
Pedras. 

E )  São Brás, Porto de Pedras e Feira Grande. 

 
23.  De acordo com o gráfico a seguir, que apresenta a 

distribuição das terras agrícolas de Alagoas, pode-se 
deduzir que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A )  1/4 é ocupada por matas e terras produzidas não utilizadas. 

B )  mais da metade é ocupada por pastagens. 

C )  mais de 1/4 é ocupada por cana-de-açúcar. 

D )  a área ocupada por outras lavouras chega a 1/4 do total. 

E )  3/5 da área agrícola está ocupada por matas, terras 
produzidas não utilizadas e pastagem. 

ALAGOAS: Área agrícola (1996)

Pastagem; 
42%

Cana-de-
açúcar; 21%

Outras 
Lavouras; 

19%

Matas e 
Terras 

Produzidas 
não 

Utilizadas; 
18%
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24.  As terras que hoje formam o município de Delmiro Gouveia, 
pertenciam, até 1954, ao município de 

 
A )  Mata Grande. 

B )  Água Branca. 

C )  Piranhas. 

D )  Santana do Ipanema. 

E )  Olho D’água do Casado. 

 

25. Com relação aos indicadores sociais, o município de 
Delmiro Gouveia apresenta, em relação ao Brasil, uma 
situação ruim: no total de 5.507 municípios, está na 3.840º 
posição e, em relação aos municípios do estado, ocupa a 
 

A )  7ª posição. 

B )  9ª posição. 

C )  10ª posição. 

D )  12ª posição. 

E )  15ª posição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
26. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

afirmativas falsas e abaixo assinale a seqüência correta. 
 

(    )  A eficácia da vacina contra hepatite B é muito 
elevada, superior a 90%. O risco de a pessoa 
vacinada contra hepatite B (esquema completo) se 
infectar é muito pequeno. As precauções universais, 
ao entrar em contato com sangue, devem ser 
mantidas. 

(    )  A vacina contra o sarampo é bem tolerada e pouco 
reatogênica. O fato de ser aplicada aos 6 meses de 
idade não aumenta o risco de eventos adversos. É 
importante lembrar que, desde 2003, a vacina contra 
o sarampo é aplicada aos 12 meses de idade, 
combinada com a vacina da caxumba e rubéola (SCR 
– tríplice viral). Em agosto de 2004, foi incluída a 
segunda dose, aplicada aos 5 ou 6 anos de idade, 
simultaneamente, com o 2º reforço das vacinas DTP 
e Sabin. 

(    )  Sobre o esquema de hepatite B para prematuros, 
pode-se afirmar que, para os recém-nascidos 
prematuros (nascidos com menos de 37 semanas de 
vida) e com peso igual ou inferior a 2.000g e para 
todos os RN com 34 semanas de vida ou menos, 
recomenda-se o esquema vacinal de quatro doses – 
0, 1, 2 e 6 – meses para garantir melhor proteção. 

(    )  O paciente submetido ao transplante de órgão sólido 
necessitará de drogas imunossupressoras após o 
transplante, para evitar a rejeição ao órgão 
transplantado. Este paciente deverá receber todas as 
vacinas indicadas para a sua faixa etária, antes do 
transplante. Após o procedimento, poderá receber 
apenas as vacinas inativadas, considerando que a 
proteção poderá ser menor. O paciente submetido a 
transplante de medula, devido à terapêutica 
imunossupressora antes do procedimento, ficará com 
sua resposta imunológica diminuída, inclusive com 
destruição de células de memória. Este paciente 
deverá recomeçar o esquema vacinal um ano após o 
transplante. 

(    )  A respeito do intervalo mínimo entre o 1º e o 2º 
reforços do DTP, afirma-se: o grande papel do 2º 
reforço é possibilitar à criança, ao entrar na escola, 
receber mais um reforço do componente pertussis, 
pois a proteção desta vacina começa a cair cerca de 
cinco anos após a última dose. Recomenda-se que o 
2º reforço seja aplicado entre 5 e 6 anos de idade. 
Como regra prática, recomenda-se que a criança que 
recebe o 1º reforço a partir dos 3 anos de idade 
receba o 2º dois anos após. 

 

A) V, V, V, V, V 

B) F, V, F, V, V 

C) V, F, F, V, F 

D) V, F, V, F, F 

E) V, F, V, V, V 
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27.  Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
afirmativas falsas e abaixo assinale a seqüência correta. 
 
(    ) A via subcutânea também chamada hipodérmica é 

indicada principalmente para drogas que não 
necessitam ser tão rapidamente absorvidas. 

(    ) Drogas como a insulina, adrenalina e outros 
hormônios têm indicação específica por esta via. 

(    ) O ângulo de inserção da agulha deve ser sempre 
perpendicular a pele, num ângulo de 60º. 

(    ) O comprimento adequado da agulha é 13 x 4,5. 

(    ) O volume injetado por esta via compreende de 0,3 a 
3 ml. 

 

A) V, F, F, V, V 

B) F, V, F, V, V 

C) V, V, F, V, F 

D) F, F, V, V, V 

E) V, F, V, F, V 
  
28. Uma das tarefas do profissional de enfermagem é o registro, 

no prontuário do paciente, de todas as observações e 
assistência prestada a este – ato conhecido como anotação 
de enfermagem. Um registro completo de enfermagem 
contempla as seguintes informações: 

 
I. Observação do estado geral do paciente, indicando 

manifestações emocionais como angústia, calma, 
interesse, depressão, euforia, apatia ou 
agressividade; condições físicas, indicando 
alterações relacionadas ao estado nutricional, 
hidratação, integridade cutâneo-mucosa, oxigenação, 
postura, sono e repouso, eliminações, padrão da fala, 
movimentação; existência e condições de sondas, 
drenos, curativos, imobilizações, cateteres, 
equipamentos em uso. 

II. Classificação das áreas hospitalares. 

III. Métodos e freqüência da limpeza, desinfecção e 
descontaminação. 

IV. A assistência de enfermagem prestada e as 
intercorrências observadas. 

V. A realização das prescrições médicas e de 
enfermagem, o que permite avaliar a atuação da 
equipe e o efeito, na evolução do paciente, da 
terapêutica medicamentosa e não-medicamentosa. 

VI. Fonte de infecção relacionada ao paciente. 

 

Indique a alternativa correta. 
 
A) Todas as informações estão corretas. 

B) Estão corretas as informações I, III, IV e V. 

C) Estão corretas as informações I, IV, V e VI. 

D) Estão corretas as informações I, II, III, IV e V. 

E) Estão corretas as informações I, IV e V. 
 
 

29.  Qual dos exames exige que o Auxiliar de Enfermagem use 
luvas? 

 
A) oftálmico 

B) oral 

C) mama 

D) tegumentar 

E) físico 
 
30.  Curativo é o tratamento utilizado para promover a 

cicatrização de ferida, proporcionando um meio adequado 
para este processo. Sua escolha dependerá do tipo e 
condições clínicas da ferida. Para Turner, os critérios para o 
curativo definidos como ideal foram: 

 
I. Fornecer isolamento térmico, pois a manutenção da 

temperatura constante a 37ºC estimula a atividade da 
divisão celular durante o processo de cicatrização. 

II. Manter alta umidade entre a ferida e o curativo, o que 
promove epitelização mais rápida, diminuição 
significativa da dor e aumento do processo de 
destruição natural dos tecidos necrosados. 

III. Remover o excesso de exsudação, objetivando evitar 
a maceração de tecidos circunvizinhos. 

IV. Permitir troca gasosa. 

V. Ser impermeável às bactérias, funcionando como 
uma barreira mecânica entre a ferida e o meio 
ambiente. 

 

Dentre as alternativas acima, assinale o conjunto daquelas 
consideradas corretas. 
 
A) Estão corretas as alternativas I, III e V. 

B) Estão corretas al alternativas II, III e IV. 

C) Estão corretas as alternativas I, II, III e V. 

D) Estão corretas as alternativas I, II, III e IV. 

E) Estão corretas todas as alternativas apresentadas. 

 
31.  Quando realiza uma verificação de pressão arterial de rotina 

em um homem idoso, a Auxiliar mede a pressão arterial com 
o cliente na posição: 

 

A) deitada. 

B) deitada e sentada. 

C) deitada, sentada e de pé. 

D) de pé. 

E) sentada. 

 
32. Os medicamentos Demerol, Dolosal e Inoval são 

classificados como 
 
A) derivados dos ácidos arilalcanóicos. 

B) derivados do para-aminofenol. 

C) derivados do ácido salicílico. 

D) opióides. 

E) derivados da pirazolona. 



04/06/2006 

PMDG-AL 2006 – Auxiliar de Enfermagem                                8

33. Um dos grandes desafios da medicina moderna é o controle 
das infecções provocadas por bactérias multirresistentes, 
capazes de sobreviver à ação dos antibióticos mais potentes 
atualmente existentes. Produtos antes eficazes acabam não 
tendo efeito sobre elas, pois através de mudanças em sua 
constituição desenvolveram um processo de resistência a 
eles. Ressaltamos a importância da enfermagem na 
minimização do problema, cumprindo com rigor as normas 
para o preparo e administração de antibióticos. Assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Durante o preparo destes medicamentos na forma injetável, 
deve-se ter o cuidado de não dispersar aerossóis no meio 
ambiente ao desconectar a agulha do frasco-ampola e ao 
retirar o ar da seringa. 

B) Dor e flebite são reações freqüentes na administração de 
antibióticos por via intramuscular. 

C) Os antibióticos são indicados para agir sobre a célula 
bacteriana, e quando introduzidos no organismo atuam 
unicamente nestas células. 

D) A vancomicina é um bactericida específico para os germes 
anaeróbios. Sua administração deve ser por via oral. 

E) Sobre o metabolismo e sistema imunológico, a 
administração oral de antibióticos de amplo espectro, por 
período prolongado tem alta tolerabilidade não alterando a 
flora intestinal. 

 
34.  A administração de medicamentos é uma das atividades 

que o auxiliar de enfermagem desenvolve com muita 
freqüência, requerendo muita atenção e sólida 
fundamentação técnico-científica para subsidiá-lo na 
realização de tarefas correlatas, pois envolve uma 
seqüência de ações que visam a obtenção de melhores 
resultados no tratamento do paciente, sua segurança e a da 
instituição na qual é realizado o atendimento. Marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas; 
abaixo assinale a seqüência correta. 

 
(    ) Durante a fase de preparo, o profissional de 

enfermagem deve ter muita atenção para evitar erros, 
assegurando ao máximo que o paciente receba 
corretamente a medicação. 

(    ) O medicamento deve ser preparado por um auxiliar 
de enfermagem e administrado por outro auxiliar de 
enfermagem destinado a realizar esta tarefa. 

(    ) Deixar os medicamentos para que o paciente tome 
mais tarde ou permitir que o acompanhante dê a 
medicação quando ele estiver dormindo. 

(    ) Realizar o preparo somente quando tiver a certeza do 
medicamento prescrito, dosagem e via de 
administração; as medicações devem ser 
administradas sob prescrição médica, mas em casos 
de emergência é aceitável fazê-las sob ordem verbal 
(quando a situação estiver sob controle, todas as 
medicações usadas devem ser prescritas pelo 
médico e checadas pelo profissional de enfermagem 
que fez as aplicações). 

(    ) Manter a bandeja ou o carrinho de medicação 
sempre à vista durante a administração, nunca 
deixando-os, sozinhos, junto ao paciente. 

 
A) V, V, F, F, V 

B) V, F, V, F, V 

C) V, F, F, V, V 

D) F, V, F, V, V 

E) V, F, V, V, F 

35.  Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
afirmativas falsas; abaixo assinale a seqüência correta. 

 
(    ) O câncer de útero em nosso país representa a 

segunda causa de óbitos por neoplasia em mulheres, 
pois 50% dos casos diagnosticados já estão em fases 
avançadas. Ressalte-se, ainda, ser uma doença que 
incide mais em mulheres de baixo nível 
socioeconômico. 

(    ) A população de maior risco para o câncer de útero 
são as mulheres entre 35 e 49 anos de idade. 

(    ) O Programa de Planejamento Familiar, do Ministério 
da Saúde, responsável pelo desenvolvimento das 
ações referentes ao ciclo reprodutivo, orienta-se 
especificamente por ações preventivas e educativas 
e pela garantia de acesso igualitário a informações, 
meios, métodos e técnicas disponíveis para a 
regulação da fecundidade, inclusive a esterilização 
voluntária – permitida tanto para homens como para 
mulheres com mais de 35 anos, ou pelo menos com 
dois filhos, ou quando há risco de vida à saúde da 
mulher ou do concepto. 

(    ) No puerpério, a mulher deve receber atendimento 
clínico e esclarecimentos sobre o retorno à vida 
sexual, planejamento familiar, incentivo ao 
aleitamento materno, práticas de puericultura e 
direitos previstos em lei para as mães que trabalham 
ou contribuem com a Previdência Social. 

(    ) Embora recente, a utilização de estratégias voltadas 
para a assistência no puerpério devem ser 
rotineiramente implementadas, pois, neste período, 
há uma concentração de morbimortalidade para a 
mãe, expressa em distúrbios psíquicos, infecção 
vaginal, mastite e doenças circulatórias obstrutivas, 
entre outros sintomas. 

(    ) Como o climatério é um período de transição, é 
importante ressaltar a atenção que deve ser dada às 
questões reprodutivas pelo menos até um ano após a 
menopausa, pois uma gestação nessa fase 
caracterizaria-se em risco de morte tanto para a 
gestante como para o concepto. 

 
A) V, V, F, V, F, F 

B) V, F, V, F, V, V 

C) F, V, V, V, F, V 

D) V, V, V, F, V, F 

E) F, V, F, V, V, V 

 

36. Durante o histórico de enfermagem, o cliente com o fêmur e 
a pelve fraturados torna-se agitado, apresenta dispnéia e 
expele um catarro branco. Além disso, o auxiliar de 
enfermagem ausculta estertores. O auxiliar de enfermagem 
suspeitaria de 

 
A) síndrome de compartimento. 

B) trombose venosa profunda (TVP). 

C) síndrome do pânico. 

D) embolia gordurosa. 

E) osteomielite. 
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37.  No Brasil, existem cerca de 16 milhões de crianças com 
idade inferior a 5 anos. Deste grupo, cerca de 23% das 
mortes acontecem por doenças infecciosas, respiratórias ou 
distúrbios nutricionais – o que pode ser explicado pela 
fragilidade neste período de aceleração do crescimento. 
Nesta fase, a criança também está mais sujeita aos riscos 
oferecidos pelo ambiente. Marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as afirmativas falsas; abaixo assinale a 
seqüência correta. 

 
(    ) A criação do Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Criança (PAISC), em 1984, iniciou a 
reestruturação do atendimento às necessidades da 
saúde da criança com cinco principais focos de 
atenção: crescimento e desenvolvimento, aleitamento 
materno, orientação nutricional, assistência às 
doenças diarréicas e infecções respiratórias agudas 
(IRA) e imunização. 

(    ) Os serviços de saúde, em conjunto, atingiram alguns 
objetivos que tiveram influência positiva nas 
condições de saúde infantil: redução das taxas de 
mortalidade na infância, diminuição da mortalidade 
por doenças diarréicas e por IRA, diminuição da 
ocorrência de desnutrição na infância e controle das 
doenças imunopreveníveis, incluindo-se aí a 
erradicação da poliomielite. 

(    ) Ainda temos altas taxas de mortalidade perinatal, alta 
prevalência de recém-nascidos de baixo peso, 
grandes diferenças entre as condições de saúde nos 
meios rural e urbano e altos índices de gravidez na 
adolescência. 

(    ) De grande importância, o Cartão da Criança 
possibilita a identificação de distúrbios no 
crescimento pondero-estatural através do método 
gráfico da “curva de crescimento”.  

(    ) Quando há alguma alteração na curva, pode-se 
detectar a ocorrência de distúrbios nutricionais como 
baixo peso para a idade, desnutrição calórico-
protéica ou sobrepeso, o que contribui sobremaneira 
para o planejamento e implementação de ações que 
visem controlar estes problemas. 

(    ) É muito importante orientar os responsáveis para que 
tratem o Cartão da Criança como um documento e o 
levem para ser utilizado pelas equipes de saúde, seja 
nas unidades básicas de saúde, escola, hospitais ou 
domicílios. 

 
A) F, V, V, F, V, V 

B) V, F, V, F, V, V 

C) V, V, F, F, V, V 

D) F, F, V, V, V, V 

E) V, V, V, V, V, V 
 
38.  O cuidado de enfermagem para um cliente com 

gastroenterite deve incluir qual das seguintes prescrições? 
 
A) Encorajar uma ingestão nutricional ótima. 

B) Examinar regularmente a integridade cutânea. 

C) Aliviar a dor e cólica abdominais. 

D) Administrar um anitihemético a cada duas horas. 

E) Monitorizar a ingestão e a excreção e os níveis de 
eletrólitos. 

39.  Qual, das seguintes alternativas, representa a melhor 
situação de um bom controle da diabetes? 
 

A) O cliente relata níveis de glicose na urina, indicando 
ausência de glicosúria. 

B) O cliente relata níveis de cetona na urina, refletindo 
ausência de cetonúria. 

C) O cliente apresenta hemoglobina glicosilada dentro da faixa 
normal. 

D) O cliente administra as doses de insulina por via 
intradérmica. 

E) O cliente registra os resultados dos testes da glicose feitos 
diariamente no domicílio. 

 
40. Enquanto orienta para a alta um cliente com insuficiência 

cardíaca congestiva crônica (ICC), o auxiliar de enfermagem 
deve ter a certeza de enfatizar qual dos seguintes tópicos? 

 

A) A necessidade de um programa estruturado de exercícios. 

B) O uso de alimentos ricos em sódio e pobres em potássio. 

C) Verificação de PA duas vezes ao dia. 

D) Sinais e sintomas de edema pulmonar. 

E) Possíveis procedimentos cirúrgicos. 

 
41. Um cliente sofreu uma grave lesão craniana, e teve 

danificado lobo pré-frontal. O auxiliar de enfermagem 
deveria estar particularmente alerta para qual dos seguintes 
problemas? 

 

A) Comprometimento visual 

B) Dificuldade na deglutição 

C) Comprometimento do julgamento 

D) Padrão respiratório ineficaz 

E) Comprometimento da audição 

 
42. Um contabilista queixa-se de respiração curta e compressão 

no tórax após um breve  esforço físico. O cliente nega dor 
na garganta, febre ou tosse produtiva, mas admite ter tido 
um resfriado na última semana. Com base nesses dados, o 
auxiliar de enfermagem deve presumir que os sintomas 
estão relacionados a 

 

A) asma. 

B) bronquite. 

C) pneumoconioses. 

D) broncopneumonia. 

E) pneumonia. 

  
43. Além da febre, tosse seca e queixa geral de mal-estar, os 

dados adicionais do histórico que o auxiliar de enfermagem 
pode esperar de um cliente com pneumonia, devem incluir 

 
A) conjuntivite e edema nasal. 

B) sons respiratórios brônqu333icos sobre o campo pulmonar 
com consolidação. 

C) exudato tonsilar e dor à deglutição. 
D) déficit de volume de líquidos associados a vômitos e 

diarréia. 

E) tosse produtiva com excesso de muco. 
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44.  “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, cabendo-lhe especialmente” (Art. 13 da Lei 
nº 7.498, de 25 de junho de 1986): 

A) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. 

B) educação, visando à melhoria de saúde da população. 

C) participar da programação da assistência de Enfermagem. 

D) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 

E) prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de 
doenças transmissíveis em geral. 

 
45. O auxiliar de enfermagem saberia que o cliente precisa de 

mais instrução a respeito do sulfato ferroso prescrito quando 
este afirma:  

A) “Eu tomo os meus suplementos de ferro com alimento para 
facilitar a sua absorção.” 

B) “Eu utilizo couve, espinafre ou brócolis na minha 
alimentação pelo menos duas vezes por semana.” 

C) “Eu sei que os efeitos colaterais gastrointestinais que estou 
sentindo são comuns com o sulfato ferroso.” 

D) “Eu como vísceras semanalmente porque elas são uma boa 
fonte dietética de ferro.” 

E) “Eu tomo comprimidos de vitamina C para promover a 
absorção do ferro.” 

 
46. As DST encontram-se amplamente disseminadas, exigindo 

do poder público iniciativas que levem ao seu controle. Para 
tanto, faz-se necessário estruturar os serviços de saúde de 
modo a que possam prestar adequada assistência aos 
portadores desses agravos e, principalmente, envolver seus 
profissionais na execução de atividades ligadas à prevenção 
da transmissão e do contágio. Assinale a afirmativa correta. 

 

A) Sífilis secundária: caracteriza-se pela presença do cancro 
duro, que é uma lesão ulcerada, única, indolor, de bordos 
bem definidos e fundo liso. Geralmente, localiza-se na 
genitália externa ou outros locais por onde o Treponema 
penetrou o corpo (ânus, reto, lábios, boca, mamas ou 
dedos). Na mulher, a sífilis pode ser assintomática, 
independentemente da localização do treponema, o que 
possibilita a disseminação da doença. 

B) Linfogranuloma venéreo é uma doença infecciosa causada 
por um vírus chamado HPV (papilomavírus humano), 
também conhecida como crista de galo ou verruga genital. 

C) Condiloma acuminado é também chamada de doença de 
Nicolas-Favre, é uma doença infecciosa de transmissão 
exclusivamente sexual, causada pela bactéria Chlamydia 
trachomatis. 

D) Sífilis terciária: suas manifestações surgem após a 
disseminação do Treponema para todo o corpo, por meio da 
corrente sangüínea e vasos linfáticos. É uma fase 
caracterizada por lesões de pele, pequenas manchas 
acobreadas, denominadas roséolas sifilíticas, nas regiões 
palmar, plantar, ingüinal, entre as nádegas, tronco, face e 
membros superiores. 

E) No cancro mole as lesões são dolorosas, de fundo irregular 
coberto de secreção fétida e amarelada, e com facilidade 
para o sangramento. Podem levar ao desenvolvimento de 
linfadenopatia ingüinal unilateral (bubão), quando o hemófilo 
atinge os gânglios, e ao aparecimento de lesões sobre os 
bubões, agravando o quadro clínico de seu portador. 

47. Após uma cirurgia de enxerto de desvio da artéria coronária, 
o cliente torna-se isolado e expressa raiva e hostilidade 
contra sua família, criticando tudo o que fazem. Qual dos 
seguintes diagnósticos seriam mais apropriados a este 
cliente? 

 

A) Adaptação prejudicada 

B) Hiperatividade 

C) Medo 

D) Negação 

E) Risco para violência 

 
48. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

afirmativas falsas; abaixo assinale a seqüência correta. A 
equipe de enfermagem tem importante papel na 
manutenção dos artigos hospitalares de sua unidade de 
trabalho, seja em ambulatórios, unidades básicas ou outros 
setores em que esteja atuando. Para sua previsão e 
provisão, deve-se levar em consideração as necessidades 
de consumo, as condições de armazenamento, a validade 
dos produtos e o prazo de esterilização. Os artigos 
permanentes devem ter seu uso assegurado pela limpeza, 
desinfecção, descontaminação e esterilização. 

 

(    ) Limpar é procedimento que deve sempre preceder a 
desinfecção e a esterilização; quanto mais limpo 
estiver o material, menor a chance de falhas no 
processo.   

(    ) Esterilização é o processo de destruição de 
microrganismos em estado vegetativo (com exceção 
das formas esporuladas, resistentes ao processo) 
utilizando-se agentes físicos ou químicos. 

(    ) A limpeza é o ato de remover a sujidade por meio de 
fricção e uso de água e sabão ou soluções 
detergentes. 

(    ) A pasteurização é uma desinfecção realizada em 
lavadoras automáticas, com exposição do artigo em 
água a temperaturas de aproximadamente 60 a 90 
graus centígrados por 10 a 30 minutos, conforme a 
instrução do fabricante. É indicada para a 
desinfecção de circuitos de respiradores. 

(    ) Descontaminação é o processo utilizado para destruir 
todas as formas de vida microbiana, por meio do uso 
de agentes físicos (vapor saturado sobre pressão – 
autoclave e vapor seco – estufa) e químicos (óxido de 
etileno, plasma de peróxido de hidrogênio, 
formaldeído, glutaraldeído e ácido peracético). 

(    ) Desinfecção, segundo Rutala, é o processo que visa 
destruir microrganismos patogênicos, utilizado em 
artigos contaminados ou em superfície ambiental, 
tornando-os, conseqüentemente, seguros ao 
manuseio. 

 

A) V, F, V, V, F, F 

B) V, V, V, F, V, V 

C) V, F, V, V, F, V 

D) V, V, V, V, F, F 

E) V, V, V, F, F, F 



04/06/2006 

PMDG-AL 2006 – Auxiliar de Enfermagem                                11

49. Um cliente diagnosticado com insuficiência respiratória, 
resultante de uma doença pulmonar restritiva crônica deve 
ser aconselhado a prevenir ou a controlar as infecções 
respiratórias por 

 

A) tomar penicilina profilaticamente ao longo da vida. 

B) fumar cigarros com baixos índices de alcatrão. 

C) realizar exames de sangue periodicamente para monitorizar 
a PO2. 

D) tomar vacinas contra gripe e antibióticos de largo espectro, 
conforme prescrito. 

E) praticar atividade física com regularidade. 

 
50.  A respeito da limpeza e preparo da unidade do paciente, 

pode-se afirmar que 
 

A) a cama fechada é indicada para receber um novo paciente, 
caso em que deve ser submetida à prévia limpeza terminal. 

B) limpeza concorrente é aquela feita em todo o mobiliário da 
unidade do paciente. 

C) limpeza terminal é aquela feita diariamente após a 
arrumação da cama, para remover poeira e sujidades 
acumuladas ao longo do dia em superfícies horizontais do 
mobiliário. 

D) a cama aberta é aquela preparada com paciente no leito. 

E) a cama aberta com paciente acamado é aquela para 
receber paciente operado ou submetido a procedimentos 
diagnósticos ou terapêuticos sob narcose. 
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