
CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2016
AUXILIAR EM ENFERMAGEM

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
proVas de: Língua portuguesa/ 
Legislação, com 15 questões; e  Específica 
do Cargo, com 30 questões, com  
4 (quatro) alternativas, cada uma dessas 
questões, sequencialmente numeradas de 
01 a 45.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	
assine, a TINTa, no espaço indicado.•	

ao transferir as respostas para a Folha de 
respostas:

UsE somENTE CaNETa azUL •	 ou prETa 
e aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo:

            a       B       C       D
00 -         

sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do pEríoDo 
DE sIgILo. Levante o braço, para que o fiscal 
possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar 
para, então, entregar o CaDErNo DE proVas 
e a FoLHas DE rEsposTa.

Você NÃo poderá levar consigo o Caderno de 
provas.

o rascunho de gabarito, localizado ao final 
do Caderno de provas, só poDErá sEr 

DEsTaCaDo pELo FIsCaL.

recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. a partir do momento em que 
sair da sala e até a saída do prédio, continuam 
válidas as proibições ao uso de aparelhos 
eletrônicos e celulares, bem como não lhe é 
mais permitido o uso dos sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da  
FOLHA DE RESPOSTAS:

TRÊS HORAS

UNIVErsIDaDE FEDEraL DE mINas gEraIs
pró-rEITorIa DE rECUrsos HUmaNos

DEparTamENTo DE DEsENVoLVImENTo DE rECUrsos HUmaNos
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

Luz é o melhor remédio

Bactérias são seres microscópicos, invisíveis a olho nu, que podem causar danos à nossa saúde. para 
nos livrar delas, muitas vezes os médicos recomendam o uso de antibióticos. porém, nem sempre esses 
remédios funcionam, e podem trazer efeitos colaterais indesejáveis. por isso, cientistas buscam outras 
formas de eliminar bactérias prejudiciais do nosso organismo. a mais nova delas? Uma lanterna!

Isso mesmo que você leu. Cientistas da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de 
massachusetts (mIT), nos Estados Unidos, estão testando uma maneira de eliminar bactérias com a 
ajuda de raios de luz. a ideia veio de um estudante brasileiro que fez intercâmbio por lá: Caio guimarães, 
aluno de engenharia elétrica da Universidade de pernambuco (UpE).

Trata-se de uma lanterna capaz de destruir os microrganismos, sem causar dano ao hospedeiro. o 
aparelho, portátil, é composto por um conjunto de microagulhas presas em uma placa que é pressionada 
contra a pele. as microagulhas são, então, absorvidas pelo organismo, e a luz chega aos tecidos do 
corpo atingidos pela infecção. Em cerca de uma hora, as bactérias indesejadas são eliminadas. antes 
de começar a tratar pessoas com a nova técnica, porém, ainda há muitos testes a serem realizados, que 
vão verificar se o método é realmente seguro. mas já é um grande começo.

(Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/luz-e-o-melhor-remedio/. acesso em: 24 jun.2016. adaptado.) 

QUESTÃO 01

Esse texto foi escrito para informar que 

a) os cientistas usaram raios de luz para eliminar bactérias.

B) as bactérias podem causar problemas graves de saúde.

C) os remédios provocam efeitos colaterais desagradáveis.

D) os testes científicos são necessários em toda pesquisa. 

QUESTÃO 02

o combate às bactérias prejudiciais ao homem é feito por meio

a) da destruição dos microrganismos no contato com agulhas.

B) de um aparelho portátil semelhante a uma lanterna.

C) da fricção de uma placa iluminada na região da infecção.

D) de microagulhas com pequena dosagem de antibióticos.

QUESTÃO 03

os antibióticos não são a melhor forma de tratamento para infecções porque

a) sua eficiência é relativa.

B) os efeitos colaterais são desagradáveis.

C) nem sempre eles funcionam.

D) necessitam de testes para serem usados.
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QUESTÃO 04

No trecho:

as microagulhas são, então, absorvidas pelo organismo, e a luz chega aos tecidos do corpo atingidos 
pela infecção.

a palavra grifada nesse trecho pode ser substituída, sem alteração de sentido da frase, por

a) sugadas.

B) identificadas.

C) libertadas.

D) expulsas.

QUESTÃO 05

Leia as seguintes afirmativas a respeito das bactérias:

I. são minúsculas. 

II. Causam males à saúde. 

III. provocam efeitos colaterais.

IV. Não se pode vê-las sem microscópios.

Em relação a essas afirmativas, estão CorrETas

a) II, III e IV.

B) I, II e IV. 

C) I, II e III.  

D) I, III e IV.

QUESTÃO 06

No trecho “Uma lanterna!”, a pontuação indica

a) felicidade.

B) indignação.

C) susto.

D) admiração.
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QUESTÃO 07

No trecho:

antes de começar a tratar pessoas com a nova técnica, porém, ainda há muitos testes a serem 
realizados, que vão verificar se o método é realmente seguro. mas já é um grande começo.

a palavra “mas” pode ser substituída no texto, sem alterar seu sentido, por

a) embora.

B) porque.

C) entretanto.

D) portanto.

QUESTÃO 08

No trecho: 

antes de começar a tratar pessoas com a nova técnica, porém, ainda há muitos testes a serem 
realizados, que vão verificar se o método é realmente seguro.

a palavra que está substituindo:

a) realizados.

B) pessoas.

C) método.

D) testes.

QUESTÃO 09

Dicas para um futuro mais seco

Diante da grave crise hídrica no país, das ações tímidas do poder público frente ao problema e da 
insensatez da população no uso da água, Jean remy guimarães ensina como se preparar para os dias 
difíceis que devem vir por aí. Veja algumas delas:

tome banhos demorados para se manter mais limpo.• 

lave seu carro usando mangueira.• 

varra a calçada utilizando mangueira.• 
(Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/terra-em-transe/dicas-para-um-futuro-mais-seco>. 

acesso em: 21 jul. 2016. adaptado.)

o título da manchete procurou chamar a atenção do leitor utilizando-se de

a) ironia.

B) humor.

C) exagero.

D) pessimismo.
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QUESTÃO 10

assinale a alternativa CorrETa de acordo com a norma culta da língua portuguesa.

a) marta prefere brincar a trabalhar.

B) marta prefere brincar do que trabalhar.

C) marta prefere mais brincar que trabalhar.

D) marta prefere brincar que trabalhar.

QUESTÃO 11

assinale a alternativa em que o verbo destacado é intransitivo, não vem acompanhado de 
complemento.

a) os alimentos desperdiçados constituem-se em grandes prejuízos para a humanidade. 

B) maria desfaleceu, depois de receber a tão esperada notícia.

C) Há um momento em que uma pessoa pratica ações decisivas em sua vida. 

D) Numa das primeiras atividades, ana pensou no tempo e conseguiu terminar o serviço. 

QUESTÃO 12

a frase em que o uso da crase está INCorrETo é:

a) o professor dirigiu-se à sala da diretoria no momento exato.

B) sempre que posso prefiro ler livros de terror à noite.

C) o comerciante prefere vender os seus produtos à vista.

D) marina afirmou que à partir de hoje não come mais carne.
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QUESTÃO 13

segundo o art. 5o da Lei 8.112/90, são requisitos básicos para investidura em cargo público, EXCETo:

a) o gozo dos direitos políticos.

B) a quitação com as obrigações militares e eleitorais.

C) a idade mínima de dezesseis anos.

D) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.

QUESTÃO 14

marque a alternativa CorrETa segundo o art.12.da Lei 8.112/90:

a) o concurso público terá validade de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período.

B) o concurso público terá validade de até 2 (dois ) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período.

C) o concurso público terá validade de até 4 (quatro) anos sem prorrogação.

D) o concurso público terá validade de até 2 (dois) anos.

QUESTÃO 15

Conforme art. 8o da Lei 8.112/90, todas as formas de provimento de cargo público abaixo estão corretas, 
EXCETo:

a) aproveitamento.

B) remoção.

C) reversão.

D) reintegração.
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PROVA ESPECÍFICA - AUXILIAR EM ENFERMAGEM

QUESTÃO 16

De acordo com a Lei 8.080,  de 19 de setembro 1990, não se incluem entre os objetivos do sistema Único de 
saúde- sUs

a) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;

B) a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social.

C) a fiscalização do exercício profissional e a decisão dos assuntos  que se referem à Ética profissional, 
impondo as penalidades pendentes.

D) a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

QUESTÃO 17

o auxiliar de enfermagem ao assistir um paciente com pressão arterial dentro dos padrões de normalidade 
ou hipotenso, aumento da frequência cardíaca e respiratória, náusea, vômito, diarreia, pele quente e 
ruborizada, hipertermia, débito urinário normal ou diminuído e elevação das contagens de leucócitos, 
deve comunicar ao enfermeiro e ao médico responsável manifestações clínicas do seguinte tipo de 
choque

a) neurogênico.

B) cardiogênico.

C) hipovolêmico.

D) séptico.

QUESTÃO 18

o auxiliar  de enfermagem, diante de um paciente com sinais de parada cardíaca deve confirmar esse 
diagnóstico, chamando o paciente e verificando o  seguinte pulso

a) carotídeo.

B) radial.

C) braquial.

D) poplíteo.

QUESTÃO 19

Foi prescrito pelo médico para o auxiliar de enfermagem, administrar no paciente  a. m. B., Leito Nº 01 
prontuário Nº 1012/2016,  no  3º B,  1.000.000 UI  de  penicilina cristalina (frasco  ampola  de  5.000.000 
UI), IV, de  6/6 h. o  diluente  é  de  8 ml  e  o  soluto (pó  da  medicação) corresponde  a  2 ml. Faça 
o cálculo e marque a alternativa CorrETa que deve  ser administrado no paciente em cada horário 
prescrito.

a) 2,4 ml.

B) 2,6 ml.

C) 2, 8 ml.

D) 2,0 ml.
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QUESTÃO 20

a passagem anormal de um órgão interno para a superfície do corpo ou entre dois órgãos internos é 
denominada de

a) fístula.

B) atelectasia.

C) hematêmese.

D) hemoptise.

QUESTÃO 21

as artérias mais comumente usadas para verificação do pulso dos pacientes são

a) radial, braquial carótida, femoral, pulmonar.

B) radial, braquial carótida, femoral, temporal.

C) radial, braquial carótida, femoral, jugular interna.

D) radial, braquial carótida, femoral, cava superior.

QUESTÃO 22

o auxiliar de enfermagem, ao verificar a temperatura do paciente e constatar que ela está normal,  
significa que os valores estão entre

a) 37,5 °C e 38 °C.

B) 38,5º C e 39º °C.

C) 36 °C  e 37 °C.

D) 39 °C e 40 °C.

QUESTÃO 23

a frequência respiratória é o número de movimentos respitórios em um minuto. os valores  considerados 
normais na criança são

a) 20 a 25 Ir/min

B) 12 a 20 Ir/min

C) 16 a 20  Ir/min

D) 18 a 20 Ir/min
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QUESTÃO 24

Em relação aos medicamentos, de acordo com os efeitos que produzem no organismo, relacione a  
2ª coluna de acordo com a 1ª.

CoLUNa I CoLUNa II

1. analgésicos (    ) melhoram a força de contração do músculo cardíaco.

2. sedativos (    ) produzem dilatação dos vasos sanguíneos, aumentando o seu calibre. 
são depressores da musculatura lisa, promovendo  seu relaxamento.

3. Cardiotônicos (    ) atuam sobre a musculatura lisa, promovendo a contração dos vasos 
sanguíneos, diminuindo o seu calibre.

4. Vasoconstritores (    ) Diminuem o estado de ansiedade, acalmando e tranquilizando.

5. Vasodilatadores (    ) atuam no sNC, produzindo depressão da sensibilidade dolorosa.

assinale a alternativa com a sequência CorrETa.

a) 5, 4, 3, 2, 1.

B) 4, 3, 2, 1, 5.

C) 3, 5, 4, 2, 1.

D) 2, 4, 1, 5, 3.

QUESTÃO 25

Em relação à diurese, de acordo com as suas características, relacione a 2ª coluna de acordo  
com a 1ª.

CoLUNa I CoLUNa II

1. Disúria   (    ) grande volume de urina em um determinado período.

2. Noctúria   (    ) Diminuição da quantidade de urina em determinado período 
(Débito urinário em 24 h de 100-400 ml).

3. anúria (   ) micção dolorosa resultante da infecção bacteriana e 
condições obstrutivas da uretra.

4. poliúria (    ) Frequência de micção noturna maior que durante o dia, 
podendo ser sintoma de doença renal.

5. oligúria (    ) Débito urinário de 24 h < 100ml.

assinale a alternativa  com a sequência CorrETa.

a) 4, 5, 1, 2, 3.

B) 3, 2, 1, 5, 4.

C) 4, 3, 2, 1, 5.

D) 2, 4, 5, 3, 1.
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QUESTÃO 26 

a Vitamina  K  é um medicamento cujo efeito/ação no organismo  é

a) anticoagulante.

B) digitálico.

C) coagulante.

D) hipnótico.

QUESTÃO 27

a introdução de um cateter ou sonda na bexiga através da uretra,  denominada de cateterismo vesical, 
tem por objetivo

a) promover conforto ao paciente com retenção urinária, manter o ritmo urinário, preparar o paciente 
para determinados exames proctológicos e cirurgias neurológicas.

B) promover conforto ao paciente com retenção urinária, manter o ritmo urinário, preparar o paciente 
para determinados exames  torácicos e cirurgias  proctológicas.

C) promover conforto ao paciente com retenção urinária, manter o ritmo urinário, preparar o paciente 
para determinados exames neurológicos e cirurgias do aparelho locomotor.

D) promover conforto ao paciente com retenção urinária, manter o ritmo urinário, preparar o paciente 
para determinados exames ginecológicos e cirurgias abdominais.

QUESTÃO 28

o patógeno mais comum causador de uma infecção do trato urinário - ITU, em 80% dos casos, ocorrendo 
principalmente em mulheres, é denominado

a) pseudomona.

B) escherichia Coli.

C) klebsiella.

D) estafilococos.

QUESTÃO 29

as medidas preventivas que consistem na higiene pessoal e ambiental, assim como na educação  para 
a saúde para promover o bom saneamento ensinar e lavar as mãos antes e após a defecação, antes 
das refeições, antes e após contato com pacientes, controle e triagem dos alimentos, emprego das 
precauções de controle de infecções  e vacinação, são indicadas para prevenir

a) hepatite B.

B) hepatite a.

C) hepatite C.

D) hepatite tóxica.
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QUESTÃO 30

o auxiliar de enfermagem ao assistir uma paciente no pós-operatório de histerectomia, deve estar 
atento  ao curativo abdominal,. o qual deve ser frequentemente observado quanto a qualquer sinal de 
sangramento durante as primeiras

a) 10 horas após a cirurgia.

B) 12 horas após a cirurgia.

C) 24 horas após a cirurgia.

D) 8 horas após a cirurgia.

QUESTÃO 31

a cobertura para tratamento de feridas que é utilizada  para promover desbridamento autolítico e  
interação com o exudato formando um gel, refere-se a

a) hidrocolóide.

B) hidrogel.

C) sulfadiazina de prata.

D) alginato de cálcio.

QUESTÃO 32

o primeiro sinal de câncer de endométrio é o sangramento anormal nas mulheres na seguinte fase de 
vida

a) pré-menopausa.

B) pre-menarca.

C) pós-menopausa.

D) menarca.

QUESTÃO 33

o período de incubação da sífilis varia de

a) 05 a 10 dias.

B) 10 a 15 dias.

C) 40 a 90 dias.

D) 20  a  30 dias.

QUESTÃO 34

Não se inclui na transmissão da doença de chagas, além da intradomiciliar  e silvestre, a seguinte 
forma

a) acidental.

B) sexual.

C) transplacentária.

D) transfusional.
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QUESTÃO 35

o uso  pelos profissionais  de saúde de luvas no manuseio do sangue e secreções humanas, óculos, 
gorro  e avental durante procedimentos que acarretem o risco de contaminar mucosas com sangue ou 
secreções humanas e descarte  de seringas, agulhas e outros materiais perfuro cortantes contaminados 
com sangue em recipientes rígidos para evitar acidentes, são ações necessárias à prevenção da 
transmissão no ambiente de trabalho da seguinte doença

a) tuberculose pulmonar.

B) aIDs.

C) hepatite a.

D) esquitosomose mansonica.

QUESTÃO 36

segundo o ministério da saúde, assepsia  é conceituada como

a) conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes patogênicos no organismo.

B) método que promove a eliminação ou destruição de todos os microorganismos na forma vegetativa, 
independentemente de serem patogênicos ou não.

C) método que consiste na destruição a eliminação de todos os microorganismos na forma vegetativa 
ou esporulada

D) conjunto de meios empregados para impedir a proliferação bacteriana.

QUESTÃO 37

No final do  período prodrômico da doença, surge o sinal de koplic, o qual se caracteriza por pequenos 
pontos esbranquiçados envoltos por um alo avermelhado na região interna da mucosa bucal ao nível 
dos pré-molares. No 4º a 6º dia, surge o exantema máculo-papular, iniciando-se pela face e expandindo 
para todo o corpo.Essa doença  refere-se a

a) sarampo.

B) catapora.

C) rubéola.

D) hanseníase.

QUESTÃO 38

Complete a lacuna da questão e a seguir marque a alternativa CorrETa.

a hipotermia, definida como uma temperatura abaixo de  __________, ocorre quando o calor produzido 
pelo corpo não consegue compensar a perda do calor para o ambiente.

a) 36 °C.

B) 37 °C.

C) 38 °C.

D) 35 °C.

AUXILIAR EM ENFERMAGEM.indd   13 02/09/2016   10:47:06



14 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2016 PROVA ESPECÍFICA

QUESTÃO 39

De acordo com  o Decreto Nº 94.406 de 08 de junho de 1987, que regulamenta a lei Nº 7.498, de 25 
de junho de 1986, não se incluem entre as atividades auxiliares de nível médio atribuídas ao auxiliar de 
enfermagem executar entre outras,  a seguinte atividade

a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral.

B) fazer curativos.

C) prestar cuidados de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

D) prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios.

QUESTÃO 40

De  acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, não se inclui nas proibições 
relativas às relações com a pessoa, família e coletividade a  seguinte atividade

a) administrar medicamentos, sem conhecer a ação da droga e sem  se certificar da possibilidade dos 
riscos.

B) prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente 
e em situação de emergência

C) encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei.

D) executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa.

QUESTÃO 41

segundo BorgEs et al, as feridas comprometidas como tecido necrótico requerem, além da limpeza 
mecânica, a remoção do material estranho ou tecido desvitalizado de lesão traumática ou tecido 
desvitalizado de lesão traumática ou crônica, infectada ou não, até expor-se o tecido saudável. Essa 
remoção é denominada de

a) desbridamento.

B) antissepsia.

C) degermação.

D) descontaminação.

QUESTÃO 42

o auxiliar de enfermagem, ao ser soicitado para colocar  pacientes para  exames vaginais, retais  ou 
exercícios pós-parto, deve colocá-los na posição denominada

a) ginecológica.

B) genupeitoral.

C) sims.

D) fowler.
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QUESTÃO 43

o tipo de respiração caracterizada por aumento gradual na profundidade, seguido por decréscimo 
gradual na profundidade das respirações e após, segue-se um período de apneia  denominada de 
respiração

a) ortopneia.

B) taquipneia.

C) estertorosa.

D) Cheyne stoke.

QUESTÃO 44

as veias do braço mais comumente usadas para administração de medicamentos são

a)  céfálica, basílica e  safena.

B) céfálica, basílica e jugular interna.

C) céfálica, basílica e  jugular externa.

D) céfálica, basílica e mediana.

QUESTÃO 45

Em relação ao pulso, de acordo com as suas características, relacione a 2ª coluna de acordo  
com a 1ª.

CoLUNa I CoLUNa II

1. Normocardia (    ) Frequência  do pulso fino e bradicárdico.
2. Bradicardia (    ) Frequência do pulso fino e taquicárdico.
3. Taquicardia (    ) Frequência  do  pulso dentro dos limites de normalidade.
4. Taquisfigmia (    ) Frequência do pulso  abaixo do normal.
5. Bradisfigmia (    ) Frequência  do pulso acima do normal.

assinale a alternativa  com a sequência CorrETa.

a) 5, 4, 1, 2, 3.

B) 4, 2, 1, 5, 3.

C) 1, 3, 2, 4, 5.

D) 3, 4, 5, 2, 1.
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CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2016

RASCUNHO DO GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1     4     7     10     13     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
2     5     8     11     14     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
3 6 9 12 15     

ESPECÍFICA DO CARGO 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
16     22     28     34     40     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
17     23     29     35     41     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
18     24     30     36     42     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
19     25     31     37     43     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
20     26     32     38     44     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
21     27     33     39     45     
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