PROVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01. É CORRETO afirmar que o Sistema Único de Saúde estabelece competência nos níveis:
a) federal, estadual e municipal.
b) federal e estadual.
c) estadual e municipal.
d) somente federal.
02. As medidas de saneamento básico, adotadas por um município, favorecem a saúde do homem, proporcionando:
a) remoção adequada dos dejetos.
b) remoção e tratamento do lixo.
c) fornecimento de água tratada.
d) Todas estão corretas.
03. Para obter gestão plena do Sistema de Saúde Municipal, a condição essencial para um município é apresentar:
a) um Conselho Municipal de Saúde organizado.
b) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos nos níveis primário e secundário.
c) um plano de consórcio com municípios vizinhos, para oferecer uma rede de serviços completa à população.
d) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos no nível primário, podendo conveniar e credenciar
os níveis mais complexos.
04. A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde, na condução do Sistema Único de
Saúde, tem como objetivo explícito:
a) economizar gastos com recursos humanos.
b) incrementar a participação e controle social.
c) disciplinar, controlar e reprimir a população.
d) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento.
05. Na prevenção da infecção hospitalar, considera-se fator indispensável a ser utilizado pela equipe de enfermagem:
a) o isolamento de contato.
b) o uso de máscaras e luvas.
c) a degermação das mãos.
d) a utilização de material descartável.
06. A limpeza geral da unidade do paciente é realizada, quando ele:
a) tem alta.
b) vai a óbito.
c) permanece internado por mais de 15 dias.
d) Todas as respostas acima estão corretas.
07. Consiste em medida fundamental de controle das doenças transmissíveis:
a) vacinar os contatos.
b) desenvolver palestras.
c) tratar as fontes de infecção.
d) realizar testes imunológicos.
08. Foi prescrito pelo enfermeiro banho de leito para o Sr. Joaquim. Os cuidados com a pele do paciente obedecem
a regras básicas de higiene, a serem executadas pelo auxiliar de enfermagem, com o objetivo de:
a) proporcionar conforto e sensação de bem-estar.
b) remover sujidades e descamações e estimular a circulação.
c) diminuir o número de microorganismos da pele e das mucosas.
d) Todas afirmativas acima estão corretas.
09. No pré-natal, os cuidados com a mulher grávida e o seu filho têm como objetivo principal:
a) manter a saúde de ambos.
b) assistir à família.
c) melhorar a saúde da mãe.
d) promover a saúde do filho.
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10. Após o parto, a mãe deve receber orientação de que o leite materno é normalmente secretado nos dias:
a) 3º ou 4º.
b) 2º ou 3º.
c) 1º ou 2º.
d) 4º ou 5º.
11. O sistema circulatório é composto pelo coração e vasos sangüíneos. O percurso do sangue que vai do coração
aos pulmões e volta ao coração é denominado de:
a) circulação venosa.
b) pequena circulação.
c) grande circulação.
d) circulação arterial.
12. Na região glútea, o local de aplicação de injeção intramuscular é no quadrante:
a) superior interno.
b) inferior externo.
c) superior externo.
d) inferior interno.
13. Rosa tem três anos. Para verificar os sinais vitais da menina, deve-se, de preferência, aferir o pulso:
a) apical.
b) carotídeo.
c) radial.
d) pedioso.
14. O enfermeiro, ao realizar a consulta de enfermagem do Sr. José, relatou para a equipe que os batimentos
cardíacos estavam dentro da normalidade. No indivíduo adulto, são considerados normais, os batimentos
cardíacos em torno de:
a) 70 a 80 bpm.
b) 80 a 160 bpm.
c) 80 a 100 bpm.
d) 60 a 80 bpm.
15. Durante a visita de enfermagem à D. Maria, que se encontra acamada, o enfermeiro prescreveu mudanças de
decúbito de 2 em 2 horas. Esse procedimento contribui para prevenir:
a) rigidez.
b) escara.
c) edema.
d) equimose.
16. A alta do paciente requer a ação da enfermagem para:
a) prestar-lhe cuidado intensivo.
b) limitar-lhe as atividades físicas.
c) ensinar-lhe o auto-cuidado.
d) prescrever-lhe medicamentos.
17. Utilizado freqüentemente em curativos, o soro fisiológico é uma solução composta de:
a) cloreto de sódio.
b) glicose hipertônica.
c) bicarbonato de sódio.
d) cloreto de cálcio.
18. Midríase significa pupilas:
a) desiguais.
b) dilatadas.
c) contraídas.
d) fotorreagentes.
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19. Na prescrição de enfermagem, a expressão “balanço hídrico” significa a medida da quantidade de:
a) líquido ingerido.
b) urina eliminada.
c) liquido ingerido e excretado.
d) sangue eliminado.
20. A posição de Sims é indicada no seguinte exame ou tratamento:
a) clister.
b) exame de próstata.
c) exame ginecológico.
d) lavagem estomacal.
21. Sr. José foi hospitalizado com o diagnóstico de pneumonia. Foi prescrito pelo médico nebulização, contendo
medicação broncodilatadora. Qual o cuidado de enfermagem a ser realizado antes e depois do procedimento?
a) Aferição de pulso e temperatura
b) Aferição de pulso e pressão arterial
c) Aferição de pulso e respiração
d) Aferição de pulso
22. São princípios que regem o Sistema Único de Saúde:
a) ação e finanças.
b) ações de saúde.
c) descentralização e regionalização.
d) ações integradas.
23. Deixar de administrar um medicamento em um horário determinado, ou administrá-lo erradamente, resultando
em lesão corporal ou morte do paciente, constituem casos de:
a) negligência e indolência.
b) negligência e imperícia.
c) imperícia e desapego.
d) indolência e inércia.
24. No pós-operatório imediato, os sinais e sintomas mais importantes a serem observados em um paciente são:
a) sede, vômito e hipóxia.
b) dor, hipóxia e sede.
c) sonolência, choque e hipóxia.
d) hemorragia, hipóxia e choque.
25. Os fatores biopsicossociais que interferem na saúde do homem estão relacionadas com:
a) os transtornos mentais.
b) os fatores sócio-econômicos.
c) o comportamento individual.
d) as doenças cardíacas.
26. Lavar as mãos entre o cuidado de um e outro paciente é importante para:
a) manter a higiene das mãos e evitar a auto-contaminação.
b) evitar a auto-contaminação e não contaminar o material.
c) manter a higiene das mãos e evitar a infecção entre os pacientes.
d) evitar a infecção cruzada e a auto-contaminação.
27. No prontuário do paciente, a ficha única utilizada para as observações e os relatos de enfermagem, tem como
objetivo:
a) manter as folhas médicas em ordem, em relação aos sintomas.
b) relatar o funcionamento da clínica e o número de pacientes existentes.
c) registrar, de forma clara e concisa, as condições e reações do paciente ao tratamento.
d) registrar as alterações nos equipamentos da enfermaria.
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28. Maria, que, dentre outros sintomas, apresenta tristeza, desinteresse, choro, isolamento, astenia, anorexia,
alterações do sono, tem fortes indícios de:
a) depressão.
b) ansiedade e estresse.
c) distúrbios do humor.
d) melancolia.
29. Desenvolver ações de execução, controle e avaliação do Sistema Único de Saúde, segundo a Lei Orgânica da
Saúde, é competência de nível:
a) estadual.
b) municipal.
c) regional.
d) federal.
30. O principal risco na administração de injeção na região do deltóide é a lesão do nervo:
a) radial.
b) tibial.
c) ilíaco.
d) vago.
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