CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO

CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS AUXILIAR DE
SAÚDE DO CBMMG – CFC AUX.SAÚDE
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém a prova de Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira, Conhecimentos Específicos e Direitos Humanos, todas de questões de múltipla escolha.
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim deste caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
. Confira seu nome e número de inscrição.
. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
. Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reservada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procurando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.
. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.
No período previsto para a realização da prova, está incluído o
tempo necessário para a transferência das respostas para a Folha de
Respostas.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS
FUN DEP

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno tem,
ao todo, 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha, cada
uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas:
10 (dez) questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 35 (trinta e sete) questões de Conhecimentos Específicos e 5 (cinco) questões de Direitos Humanos.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá
qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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 LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1

ESTADOS UNIDOS
Uma onda de frio intenso castiga a região nordeste dos
Estados Unidos, com os termômetros chegando a marcar
42 C. A noite passada foi tão fria em New Hampshire que
funcionários de uma loja de cubos de gelo tiveram que ficar
dentro de um freezer para se aquecer.
O tempo. 4 jan.2004. p. A14.

Questão 01
Uma peculiaridade do pequeno texto apresentado está no fato de que ele relata, principalmente, uma aparente
A) comparação.
B) concessão.
C) conclusão.
D) contradição.

TEXTO 2

ESPANHA
Mohamed Kamal Mustafá, um clérigo muçulmano
que escreveu um livro ensinando os homens como espancar
suas mulheres sem deixar marcas, foi sentenciado ontem
em Barcelona, Espanha, a um ano e três meses de prisão. O
clérigo não ficará detido, pois não tem antecedentes.
O tempo. 4 jan.2004. p. A14.
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Questão 02
“Mohamed Kamal Mustafá [...] escreveu um livro ensinando os homens como espancar
suas mulheres sem deixar marcas...”
A oração assinalada denota, na frase a que pertence,
A) causa.
B) condição.
C) instrumento.
D) modo.

TEXTO 3

REINO UNIDO
Tom Hurndall, 22, um ativista britânico baleado na
cabeça por soldados israelenses na Faixa de Gaza morreu
depois de nove meses em estado vegetativo. A família informou ter a esperança de que agora o soldado acusado seja
indiciado por assassinado.
O tempo. 4 jan.2004. p. A14.

Questão 03
“A família informou ter a esperança de que agora o soldado acusado seja indiciado por
assassinato.”
A forma verbal assinalada está no
A) imperativo.
B) indicativo.
C) infinitivo.
D) subjuntivo.
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TEXTO 4
JIBÓIA É CAPTURADA DENTRO DE CASA
Bombeiros capturaram ontem uma jibóia de três metros de comprimento que estava no interior de uma casa localizada no Alto da Boa Vista, zona Norte do Rio. Ela será
devolvida à floresta da Tijuca. A cabeça e o focinho estavam cheios de espinhos longos e
de cor escura, resultado, possivelmente, de uma briga com um ouriço-cacheiro. Após imobilizar o animal, os bombeiros retiraram os espinhos e aplicaram medicamento para a
cicatrização dos ferimentos. Segundo o coronel Marcos Silva, comandante das Unidades
Especiais do Corpo de Bombeiros, é comum encontrar na área, além de cobras, micos,
preguiças e tamanduás.
Estado de Minas. 16 de jan. 2004. p.9.

Questão 04
A narrativa da captura da jibóia relata, junto, da parte dos bombeiros, um gesto de
A) amor-próprio.
B) distanciamento.
C) respeito.
D) sensacionalismo.

Questão 05
“A cabeça e o focinho estavam cheios de espinhos longos e de cor escura, resultado provavelmente de uma briga com um ouriço-cacheiro.”
Pode-se afirmar que, na frase transcrita, o número de palavras que exprimem qualificação
é
A) apenas uma palavra.
B) duas palavras.
C) três palavras.
D) mais de três palavras.
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Questão 06
São características do Modernismo, na Literatura Brasileira, EXCETO
A) aproveitamento estilizado da linguagem coloquial na poesia.
B) aproximação entre a expressão artística e a dinâmica da vida moderna.
C) imitação dos modelos literários modernos da Europa.
D) incorporação da cultura popular brasileira à literatura erudita.

Questão 07
O Arcadismo ocorreu no Brasil na época
A) da Guerra dos Emboabas.
B) da Inconfidência Mineira.
C) da Proclamação da República.
D) das capitanias hereditárias.
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Questão 08
Leia o seguinte texto, de Carlos Drummond de Andrade:

A LANTERNINHA
Apaguei todas as luzes, e não foi por economia; foi porque me deram uma lanterna
de bolso, e tive idéia de fazer a experiência de luz errante.
A casa, com seus corredores, portas, móveis e ângulos que recebiam iluminação
plena, passou a ser um lugar estranho, variável, em que só se viam seções de paredes e
objetos, nunca a totalidade. E as seções giravam, desapareciam, transformavam-se. Isso
me encantou. Eu descobria outra casa dentro da casa.
A lanterna passava pelas coisas com uma fantasia criativa e destrutiva que subvertia o real. Mas que é o real, senão o acaso da iluminação? Apurei que as coisas não existem por si, mas pela claridade que as modela e projeta em nossa percepção visual. E que
a luz é Deus.
A partir daí entronizei minha lanterninha em pequeno nicho colocado na estante, e
dispensei-me de ler os tratados que me perturbavam a consciência. Todas as noites retiroa de lá e mergulho no divino. Até que um dia me canse e tenha de inventar outra divindade.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: José Olympio, 1981. p.25.

Sobre esse texto, é INCORRETO afirmar que
A) apresenta especulações filosóficas.
B) é irônico em relação aos tratados de filosofia.
C) é uma narrativa feita em primeira pessoa.
D) revela a religiosidade cristã de seu autor.

Questão 09
São elementos estruturadores da narrativa, EXCETO
A) a expressão lírica.
B) as ações das personagens.
C) o espaço e o tempo.
D) o ponto de vista.
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Questão 10
Assinale a alternativa em que, nos versos apresentados, estão presentes características
típicas do Parnasianismo:
A) Musa! um gesto sequer de dor ou de sincero
Luto jamais te afeie o cândido semblante!
Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho; e diante
De um morto, o mesmo olhar e sobrecenho austero.
B) Pálida à luz da lâmpada sombria,
Sobre o leito de flores reclinada,
Como a lua por noite embalsamada,
Entre as nuvens do amor ela dormia!
C) Sou pastor, não te nego; os meus montados
São esses, que aí vês; vivo contente
Ao trazer entre a relva florescente
A doce companhia dos meus gados.
D) Trabalhas sem alegria para um mundo caduco,
onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo.
Praticas laboriosamente os gestos universais,
Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual.
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 11
O paciente hipertenso que segue o tratamento não medicamentoso deve controlar sua
pressão arterial (PA) com a adoção de um novo estilo de vida que é: praticar atividade
física, controlar a alimentação, evitar fatores de risco como tabagismo e etilismo.
Marque a alternativa CORRETA em relação ao controle adequado para o controle da
PA:
A) Fazer atividade física esporadicamente, com alimentos ricos em fibras, ingerir sal e
gordura em quantidade normal sem restrições, fumar e beber com moderação.
B) Fazer atividade física somente uma vez por semana, para não sobrecarregar o coração, comer dietas hipersódicas, hiperlipídicas, fumar e beber com moderação.
C) Fazer atividade física regularmente pelo menos 3 vezes por semana, manter dietas
hipossódicas e hipolipídicas, evitar fumo e bebida.
D) O paciente hipertenso não pode controlar os níveis pressóricos somente com a alimentação e atividade física. É obrigatório o uso dos medicamentos anti-hipertensivos
independente do grau da hipertensão.

Questão 12
As atividades dos profissionais de enfermagem no Brasil são definidas
A) pela Lei do Exercício Profissional de Enfermagem (Lei no 7.498 de 25/6/1986).
B) pela Lei dos Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde (Lei no 5.905
de 12/7/1973).
C) pela Resolução da Associação Brasileira de Enfermagem (No 247/2000).
D) pelo Regimento Interno da União Nacional dos Técnicos e Auxiliares.
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Questão 13
O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva sob
supervisão do enfermeiro.
Marque a alternativa que NÃO faz parte das atividades desse profissional, cabendo-lhe
especialmente:
A) executar ações de tratamento simples.
B) fazer consulta de enfermagem.
C) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
D) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.

Questão 14
A nitroglicerina é um medicamento utilizado para aliviar a dor do paciente com quadro
de angina do peito. O paciente, antes de receber esse medicamento, conforme prescrição
médica, deve ser bem orientado em relação à forma correta de tomá-lo.
Marque a alternativa que NÃO apresenta a informação correta que deve ser dada ao paciente.
A) Conservar a nitroglicerina acondicionada em caixas de pílulas de metal ou plástico.
B) Manter a língua imóvel e evitar deglutir a saliva, até que o comprimido tenha se dissolvido.
C) Regular o uso da droga tomando a menor dose capaz de aliviar a dor.
D) Tomar a nitroglicerina antes de qualquer atividade que possa provocar dor.

Questão 15
O exame papanicolau é realizado nas mulheres com o objetivo de detectar o câncer
A) anal.
B) de colo.
C) de mama.
D) uretral.
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Questão 16
Ao se aposentar, o Auxiliar de Enfermagem deve cancelar sua autorização de exercício
profissional na seguinte instituição:
A) ABEN.
B) COFEN.
C) COREN.
D) UNATE.

Questão 17
O distúrbio cardíaco que é caracterizado pela acumulação anormal de substâncias lipídicas e tecido fibroso na parede vascular, levando a alterações na estrutura e função arteriais e redução do fluxo sangüíneo para o miocárdio, é
A) angina do peito.
B) aterosclerose coronariana.
C) endocardite infecciosa.
D) infarto agudo do miocárdio.

Questão 18
O infarto agudo do miocárdio é causado por
A) alterações no metabolismo lipídico, coagulação sangüínea e propriedades biofísicas e
bioquímicas das paredes arteriais.
B) estreitamento repentino de uma artéria coronariana pela aterosclerose, ou pela obstrução total de uma coronária por êmbolo ou trombo
C) fornecimento insuficiente de sangue para as coronárias, resultando no suprimento
inadequado de oxigênio para o miocárdio.
D) maior necessidade de oxigênio do miocárdio excedendo a sua oferta.
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Questão 19
Os cuidados que a equipe de enfermagem deve prestar aos pacientes com insuficiência
cardíaca congestiva (ICC) são:
A) caminhada leve pela manhã, dieta hipersódica, controle de peso, administração de
diuréticos e digitálicos conforme prescrição médica.
B) repouso, dieta normal, ingestão de líquido em quantidade moderada, balanço hídrico,
administração de diuréticos e digitálicos conforme prescrição médica.
C) repouso, dieta e ingestão de líquido em quantidades normais, administração de diuréticos e digitálicos conforme prescrição médica.
D) repouso, dieta hipossódica, controle de peso, balanço hídrico, administração de diuréticos e digitálicos conforme prescrição médica.

Questão 20
A hipertensão primária ou hipertensão essencial é assim conceituada porque está associada a
A) ausência de causa médica identificável.
B) doenças renais.
C) hipertireoidismo.
D) obesidade.

Questão 21
As manifestações clínicas como: desenvolvimento súbito de dispnéia com sensação de
asfixia, mãos frias e úmidas, circulação ungueal cianótica e a pele com coloração acizentada, acompanhada de agitação e ansiedade, correlacionam-se com
A) angina do peito.
B) edema agudo do pulmão.
C) infarto do miocárdio.
D) insuficiência cardíaca.
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Questão 22
Tromboflebite é caracterizada por presença de
A) embolia no vaso sangüíneo.
B) inflamação de uma veia trombosada.
C) placa de gordura no vaso sangüíneo.
D) rompimento de um vaso trombosado.

Questão 23
A diabetes Tipo I é caracterizada por
A) destruição das células beta do pâncreas.
B) resistência à insulina.
C) secreção deficiente de insulina.
D) sensibilidade diminuída dos tecidos à insulina.

Questão 24
Em relação à administração de medicamentos, a via subcutânea é indicada principalmente
para drogas que não necessitam ser tão rapidamente absorvidas.
Esta via é também chamada de
A) auricular.
B) cutânea.
C) intradérmica.
D) hipodérmica.

Questão 25
São deveres do Auxiliar de Enfermagem, em relação aos usuários dos serviços de saúde,
A) recebimento de pró-labore, tratamento respeitoso e sigilo profissional.
B) respeito à privacidade, recebimento de pró-labore e tratamento respeitoso.
C) sigilo profissional, respeito à privacidade e recebimento de pró-labore.
D) tratamento respeitoso, sigilo profissional e o respeito à privacidade.
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Questão 26
Em relação à medida correta da pressão arterial, assinale com V as verdadeiras e com F
as falsas:
(

) Colocar o manguito 4 cm acima da prega do cotovelo, prendendo-o sem apertar demasiado nem deixando muito frouxo.

(

) Colocar o estetoscópio no ouvido (curvatura voltada para frente) e segurar o diafragma do estetoscópio sobre a artéria braquial, evitando pressão muito forte.

(

) Fechar a válvula de ar e insuflar rapidamente o manguito até o desaparecimento de
todos os sons.

(

) Localizar com os dedos a artéria braquial na dobra do cotovelo.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (V) (F)
B) (F) (F) (V) (F)
C) (V) (V) (V) (V)
D) (V) (V) (F) (V)

Questão 27
O cateterismo vesical é a introdução de uma sonda na bexiga através do orifício externo
ou meato urinário.
Em relação ao cateterismo vesical feminino, o comprimento da sonda a ser introduzida
para atingir a bexiga, segundo Koch, é de
A) 2 a 4 cm .
B) 5 a 8 cm .
C) 10 a 15 cm .
D) 18 a 20 cm .
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Questão 28
Na administração da injeção endovenosa, a ocorrência de embolia se deve a
A) esclerose de veia por injeções sempre no mesmo local.
B) extravasamento de sangue da veia.
C) injeção de ar, óleo ou coágulo sangüíneo.
D) substâncias irritantes injetadas fora da veia.

Questão 29
NÃO se inclui entre os meios de evitar escaras de decúbito a seguinte alternativa:
A) Executar movimentos passivos dos membros.
B) Expor as proeminências ósseas através da superposição dos membros.
C) Manter a cama limpa, seca, e os lençóis bem esticados.
D) Mudar constantemente de posição (2 em 2 horas).

Questão 30
Depois da via endovenosa, a via de administração de medicamentos de MAIS rápida absorção é a
A) intra-articular.
B) intradérmica.
C) intramuscular.
D) intra-pleural.

Questão 31
O termo aplicado à menstruação dolorosa é
A) amenorréia.
B) dismenorréia.
C) menorragia.
D) metrorragia.
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Questão 32
Dentre as veias preferenciais para a aplicação de injeção endovenosa, NÃO se inclui a
A) basílica.
B) cefálica.
C) cubital mediana.
D) safena.

Questão 33
Para o procedimento de cateterismo vesical, é CORRETO afirmar que
A) a técnica asséptica é obrigatória.
B) a uretra deve ser limpa após o cateterismo.
C) o catéter deve estar seco.
D) o catéter deve ser maior que o meato urinário.

Questão 34
É CORRETO afirmar que a doença transmitida através da picada da fêmea do Anopheles ou pela transfusão de sangue parasitado ou através de inoculação por agulha contaminada é a
A) febre amarela.
B) febre tifóide.
C) leptospirose.
D) malária.

Questão 35
O processo, através de meios físicos e químicos, de destruição de microrganismos, patogênicos ou não, na forma vegetativa não esporulada, é denominado
A) anti-sepsia.
B) desinfecção.
C) esterilização.
D) limpeza.
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Questão 36
Pela classificação dos resíduos de serviço de saúde, os materiais perfurocortantes, sangue
e hemoderivados pertencem à classe do grupo
A) A.
B) B.
C) C.
D) D.

Questão 37
A precaução a ser adotada pelo profissional da saúde no contato com paciente portador da
tuberculose deve ser PRINCIPALMENTE a utilização de
A) avental.
B) luvas.
C) máscara N 95.
D) óculos.

Questão 38
O agente etiológico Mycobacterium leprae é o responsável pelo surgimento da
A) hanseníase.
B) meningite.
C) sífilis.
D) tuberculose.

Questão 39
Quando o homem se contamina através da ingestão de ovos viáveis de taenia solium, ocorre a
A) ancilostomíase.
B) cisticercose.
C) enterobíase.
D) estrongiloidíase.
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Questão 40
A via subcutânea é a indicada para a vacina de
A) BCG.
B) Sarampo.
C) Tétano.
D) Tríplice (DPT).

Questão 41
Após ocorrência de queimadura, o cuidado imediato de enfermagem é aplicar no local
A) água fria.
B) anestésicos.
C) gelo.
D) pomadas.

Questão 42
A lesão de tecidos moles com sangramento para o interior da parte atingida com os
sintomas de dor, tumefação e descoloração é denominada
A) contusão.
B) distensão.
C) entorse.
D) luxação.

Questão 43
É INCORRETO afirmar que, no choque hipovolêmico, ocorre
A) elevação da pressão arterial.
B) oligúria.
C) palidez.
D) pele úmida.
.
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Questão 44
O cuidado de enfermagem indicado ao paciente após administração de dieta através de
uma gastrostomia é
A) abrir a extremidade da sonda.
B) aspirar a sonda gástrica.
C) fazer curativo na incisão da gastrostomia.
D) manter a cabeceira do paciente elevada.

Questão 45
Durante o atendimento a paciente com crise convulsiva, NÃO é indicado
A) conter o paciente.
B) isolar o paciente.
C) posicionar o paciente em decúbito lateral.
D) proteger a cabeça do paciente.
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 DIREITOS HUMANOS
Questão 46
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedada a adoção de criança e
adolescente por
A) divorciados.
B) irmãos do adotando.
C) separados judicialmente.
D) tios do adotando.

Questão 47
Consoante a Constituição do Estado de Minas Gerais, é vedado ao Estado, EXCETO
A) cobrar custas e despesas judiciais nas ações de habeas corpus e mandado de segurança.
B) criar distinção entre brasileiros ou preferência em relação às demais unidades e entidades da Federação.
C) estabelecer culto religioso ou igreja.
D) recusar a fé de documento público.

20

Questão 48
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I:
COLUNA I

COLUNA II

1. Garantia do desenvolvimento
nacional

(

) Fundamento da República Federativa do Brasil.

2. Pluralismo político

(

3. Repúdio ao terrorismo e ao
racismo

) Princípio de regência das relações internacionais da República Federativa do Brasil.

(

) Objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3).
B) (1) (3) (2).
C) (2) (3) (1).
D) (3) (1) (2).

Questão 49
O conjunto de regras que, como desdobramento do princípio democrático previsto na
Constituição brasileira, disciplina os meios de participação do indivíduo no governo do
Estado, ou seja, os modos de atuação da soberania popular, define, especificamente, a
categoria de direitos
A) de nacionalidade.
B) individuais.
C) políticos.
D) sociais.

21

Questão 50
A Constituição brasileira atribui legitimidade para a propositura de ação popular, EXCLUSIVAMENTE,
A) a partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional.
B) a partido político com representação no Congresso, a organização sindical e a entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos
um ano.
C) ao cidadão.
D) ao Procurador Geral da República.
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FOLHA DE RESPOSTAS
RASCUNHO

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO INÍCIO
DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

23

