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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de começar a fazer as provas: 

• Verifique se este caderno contém três 
provas: de Língua Portuguesa / 
Legislação, com 15 questões; e 
Específica, com 35 questões, com 4 
(quatro) alternativas, cada uma dessas 
questões, sequencialmente numeradas 
de 1 a 50. 

 
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: 

 
 
 
 
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.  
 
Para entregar sua prova, somente após o 
Período de Sigilo, levante o braço para 
chamar o fiscal. 
 
O candidato deverá aguardar o fiscal se 
aproximar para, então, entregar o Caderno 
de Provas e as Folhas de Respostas. 
 

O candidato 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. 
 
 

 

 

 

 

A          B          C          D 
00- 

Duração total das provas, 
incluindo transcrição da FOLHA 

DE RESPOSTAS: 

QUATRO HORAS 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO 
 
 
INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 12 referem-se ao texto 1. Leia-o atentamente, 
antes de respondê-las. 
 

Anvisa ataca cigarros com sabor, mas jovens resistem a parar de fumar 

Bia (nome fictício) tem 15 anos e fuma a caminho da escola, da casa dos 
amigos, no ponto de ônibus. Mesmo tendo recebido há pouco um diagnóstico de 
câncer na tireoide. Começou aos 13. 

"Meus amigos regulam cigarro, minha mãe nega dinheiro. Sei que faz mal, 
mas não quero parar agora. A menos que o médico diga que vou morrer por causa 
do cigarro, e logo." 

O caso é extremo, mas o apego é comum. Os jovens sabem que faz mal, 
mas é raro ouvir algum deles falando em abandonar o vício. 

Recentemente uma resolução da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) determinou a proibição de cigarros aromatizados ou com sabor -como 
menta, baunilha ou cravo- a partir de agosto de 2014. Dados do Inca (Instituto 
Nacional do Câncer) apontam que 24% dos estudantes entre 13 e 15 anos já 
experimentaram tabaco. Um em cada quatro se vicia e 60% deles preferem os 
aromatizados.  

É o caso do estudante Lucas Baranyi, 20, que só fuma mentolado. 
Começou aos 18 anos, por influência de uma ex-namorada. "Acho que rola um 
autoengano porque a fumaça e o cheiro são mais fracos e parece que não faz tão 
mal."  

Sobre a proibição da Anvisa, Baranyi é taxativo: "Não acho que essas 
proibições sejam inteligentes. Se eu parar, não paro feliz. Talvez apenas mude de 
marca".  

Rebecca Catalani, 20, prefere os regulares e refuta a decisão da Anvisa. 
"Acho errado quando interferem nas minhas escolhas. Já proibiram propaganda e 
restringiram os locais em que é permitido fumar. Bebida é muito pior e ninguém faz 
nada." Rebecca aderiu ao tabaco entre amigos, numa rodinha com bebida 
alcoólica, aos 16 anos. "Tive problemas de ansiedade. Com o tempo, comecei a 
fumar para acalmar e vi que funciona", diz. 

Com Bia foi mais ou menos assim. O câncer apareceu pela primeira vez 
aos dez anos. O cigarro virou uma válvula de escape na adolescência. "Eu sabia 
que fumar era um risco, mas resolvi assumir. Não me arrependo. A doença não foi 
consequência disso." 

Para a médica Darlene Dias Pinto, coordenadora do programa de controle 
do tabaco em São Paulo, do Ministério da Saúde, a resistência é reflexo de 
imediatismo e comodidade emocional. "As pessoas preferem aliviar um problema 
com nicotina do que cutucar a ferida mais a fundo. Nunca pensam que são viciadas. 
E só procuram parar quando sentem os danos à saúde." 

As unidades básicas de saúde oferecem acolhimento a tabagistas, que são 
direcionados a grupos de apoio regionais. Mas, segundo a médica, a procura de 
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jovens é inexpressiva. Só 3% dos tabagistas conseguem abandonar o vício 
espontaneamente. A maioria tenta até quatro vezes antes de procurar ajuda 
profissional.  
...................................................................................................................................... 

Cigarros aromatizados e com sabor surgiram nos anos 1970 como parte da 
estratégia da indústria tabagista para angariar o público jovem, que renegava o 
gosto amargo dos convencionais no primeiro contato. Estima-se que 50% dos 
jovens comecem a fumar atraídos por bolinhas de aroma mentolado nos filtros e 
outros quase "brinquedos" que escondem milhares de substâncias da pesada. 

O Ministério da Saúde disponibiliza aos fumantes um programa para ajudá-
los a abandonar o vício.  

D’ELIA, Renata. Folha de São Paulo, Folhateen, 30 abr. 2012 
 
QUESTÃO 01 
 
O texto tem por finalidade 
 
A) conscientizar a população a respeito dos malefícios do cigarro. 

B) criticar pessoas que, mesmo doentes, não desistem de fumar. 

C) denunciar o comércio de cigarro que estimula o hábito de fumar.  

D) informar o leitor sobre uma decisão governamental e seu efeito. 

 
 
QUESTÃO 02 
 
O que levou a indústria tabagista a criar os cigarros com sabor foi 
 
I. o interesse em se promover a adesão dos jovens ao hábito de fumar com 

algum prazer. 
II. o fato de que os jovens não apreciavam o gosto mentolado dos cigarros 

convencionais. 
III. a constatação de que os jovens sentem-se atraídos pelas novidades do 

mercado consumidor. 
IV. a motivação de trazer para o mercado um produto que substituísse outro 

rejeitado pelos jovens. 
 
Estão corretas as assertivas 
 
A) I e II, apenas. 

B) I e IV, apenas.  

C) II e III, apenas.  

D) III e IV, apenas. 
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QUESTÃO 03 
 
Assinale a alternativa que tem comprovação no texto. 
 
A) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária declarou que cerca de 20% dos 

estudantes entre 13 e 15 anos já provou cigarro. 

B) A proibição do Instituto Nacional do Câncer fará com que as pessoas, ao invés 
de pararem de fumar, mudem de marca.  

C) O Instituto Nacional do Câncer proibiu a fabricação de cigarros aromatizados a 
partir do segundo semestre de 2014. 

D) Os dados de pesquisas comprovam que dez em cada quarenta jovens se vicia 
e seis deles preferem os aromatizados.  

 
 
QUESTÃO 04 
 
Entre as pessoas citadas no texto, quem aderiu ao cigarro com sabor?  
 
A) Bia. 

B) Lucas.  

C) Rebecca. 

D) Darlene. 
 
 
QUESTÃO 05 
 
Entre as razões apontadas no texto, a que, geralmente, conduz os jovens a abdicar 
ao vício é 
 
A) a comodidade emocional.  

B) a influência de outros jovens. 

C) o diagnóstico de câncer.  

D) o sabor mentolado do cigarro. 
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QUESTÃO 06 
 
Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO pode ser substituído pelo 
termo que está nos parênteses. 
 
A) O caso é extremo, mas o apego é comum.  [entretanto] 

B) Os jovens sabem que faz mal, mas é raro ouvir algum deles falando em 
abandonar o vício. [contudo] 

C) Bebida é muito pior e ninguém faz nada. [mas] 

D) Cigarros aromatizados e com sabor surgiram nos anos 1970 [porém]  
 
 
QUESTÃO 07 
 
São apontadas no texto, estratégias adotadas por pessoas do círculo de 
convivência dos jovens fumantes com vistas a inibir o vício desses jovens. Entre 
elas, destacam-se: 
 
I. amigos evitam fornecer cigarro a todo o momento em que os jovens fumantes 

lhes solicitam. 
II. familiares impedem que o jovem fume em lugares públicos, no caminho da 

escola e em casa dos amigos.  
III. membro da família recusa apoio financeiro para a compra de cigarro. 
IV. namorados desestimulam o vício, recomendando que os parceiros procurem 

ajuda médica. 
 
 
Estão CORRETAS as assertivas  
 
A) I e II, apenas. 

B) II e IV, apenas. 

C) I e III, apenas.  

D) III e IV, apenas. 
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QUESTÃO 08 
 
É uma condição, apontada no texto, para que o jovem pare de fumar:  
 
A) o diagnóstico médico de que o cigarro causará morte em curto prazo.  

B) o amplo conhecimento da juventude de que o cigarro faz mal à saúde. 

C) o uso no cigarro de substâncias não tóxicas como baunilha e cravo. 

D) o poder de sedução das atuais campanhas antitabagistas na mídia.  
 
 
QUESTÃO 09 
 
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que Rebecca Catalani 
 
A) acolhe a decisão da Anvisa porque não impede suas escolhas. 

B) rejeita a propaganda que restringe o fumo em lugares públicos. 

C) assume que estabeleceu uma relação entre fumo e ansiedade.  

D) declara que a propaganda de bebida é pior do que a de cigarro. 
 
 
QUESTÃO 10 
 
A expressão destacada em “O cigarro virou uma válvula de escape na 
adolescência." NÃO significa que o cigarro transformou-se em 
 
A) fuga. 

B) apoio. 

C) amparo. 

D) prisão.  
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QUESTÃO 11 
 
Leia as seguintes afirmativas retiradas do texto: 
 
I. "As pessoas preferem aliviar um problema com nicotina do que cutucar a ferida 

mais a fundo. " 
II. "Tive problemas de ansiedade. Com o tempo, comecei a fumar para acalmar e 

vi que funciona", diz. 
III. "Eu sabia que fumar era um risco, mas resolvi assumir. Não me arrependo. A 

doença não foi consequência disso." 
IV. "Acho que rola um autoengano porque a fumaça e o cheiro são mais fracos e 

parece que não faz tão mal." 
 
Os trechos em que foi empregada linguagem informal foram, respectivamente: 
 
A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e IV.  
 
 
QUESTÃO 12 
 
Leia o seguinte trecho:  
 

Sei que faz mal, mas não quero parar agora. 
 
É CORRETO afirmar que, nesse período, a palavra destacada relaciona duas 
orações, introduzindo uma ideia de  
 
A) adversidade.  

B) causalidade. 

C) comparação. 

D) finalidade. 

 
 



CONCURSO PÚBLICO UFMG/2012 PROVA DE PORTUGUÊS / LEGISLAÇÃO 
 

8 

Analise e responda as questões numeradas de 13 a 15, de acordo com Lei nº 
8.112, de 11/12/1990 e suas alterações. 
 
QUESTÃO 13  
 
A investidura em cargo público ocorrerá com a  
 
A) posse. 

B) nomeação. 

C) promoção. 

D) entrada em exercício. 
 
 
QUESTÃO 14 
 
Reversão é o retorno à atividade de servidor 
 
A) exonerado. 

B) removido. 

C) aposentado. 

D) redistribuído. 
 
 
QUESTÃO 15 
 
Marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações 

excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por 
jornada. 

B) O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 100% (cem por 
cento) em relação à hora normal de trabalho. 

C) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 2 (dois) 
dias, para se alistar como eleitor. 

D) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular 
de suas atribuições. 
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PROVA ESPECÍFICA 
 
 
QUESTÃO 16 
 
O auxiliar de enfermagem exerce as seguintes atividades de enfermagem sob 
supervisão, EXCETO: 

A) Executar ações de tratamento simples. 

B) Prestar assistência à parturiente e ao parto normal. 

C) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 

D) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 

 
 
QUESTÃO 17 
 
De acordo com deliberação do Coren-MG 135/00, que normatiza os princípios 
gerais para ações que instituem a documentação de enfermagem, é INCORRETO 
afirmar que 

A) após o registro, deve constar a identificação do autor, constando nome, número 
de registro no Coren-MG e o uso de carimbo é dispensável. 

B) os registros devem ser claros, objetivos, precisos, com letra legível e sem 
rasuras. 

C) os registros devem constar em impresso, devidamente identificados com dados 
do paciente e constando data e hora. 

D) os registros devem permitir e favorecer elementos administrativos e clínicos 
para auditoria em enfermagem. 
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QUESTÃO 18 
 
Em relação ao exercício da Enfermagem, o Código de Ética estabelece como 
proibição para o profissional de enfermagem 

A) comparecer perante a autoridade, quando intimado como testemunha, e se for 
o caso, declarar seu impedimento de relatar o segredo. 

B) incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e 
indispensáveis ao processo de cuidar. 

C) cumprir e fazer cumprir preceitos éticos e legais da profissão. 

D) divulgar ou fazer referência a casos situações ou falta, de forma que os 
envolvidos possam ser identificados.  

 
 
QUESTÃO 19 
 
Os princípios do SUS estabelecidos pela lei Orgânica de Saúde em 1990 são: 

A) Centralização político-administrativa, Hierarquização e Regionalização. 

B) Universalidade, Integralidade e Equidade. 

C) Integralidade, Nacionalidade e Equidade. 

D) Municipalização, Centralização e Equidade.  
 
 
QUESTÃO 20 
 
De acordo com o Artigo 200 da Constituição Federal, compete ao SUS, EXCETO 

A) executar as ações de vigilância epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

B) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. 

C) executar melhor distribuição de renda, saúde do ambiente e promoção da 
equidade. 

D) colaborar na proteção de meio ambiente, nele compreendido o trabalho. 
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QUESTÃO 21 
 
O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados, ordenados e 
concisos, destinador ao registro médico e paramédico prestado ao paciente. Em 
relação ao prontuário, a afirmativa INCORRETA é 

A) deverá permanecer na mesa de cabeceira do paciente, para facilitar o acesso 
de todos os profissionais a esse documento. 

B) auxilia o médico no esclarecimento do diagnóstico do paciente. 

C) é um documento de grande valor para o paciente em suas reinternações e 
transferências. 

D) demonstra o padrão de atendimento prestado ao paciente.  

 
 
QUESTÃO 22 
 
São requisitos indispensáveis nas anotações de enfermagem feitas no prontuário 
do paciente, EXCETO 

A) colocar data e hora em cada anotação. 

B) assinar e carimbar ao final de cada anotação. 

C) assinar ações que não executou, bem como permitir que suas ações sejam 
assinadas por outro profissional. 

D) nunca deixar linhas em branco. 
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QUESTÃO 23 
 
São cuidados que o profissional de enfermagem deverá ter com perfuro-cortantes 
na presença de acidente de trabalho, EXCETO 

A) as agulhas não devem ser reencapadas após o uso. 

B) os recipientes podem ser totalmente preenchidos com perfuro-cortantes, desde 
que sejam material de parede rígida. 

C) utilizar somente recipientes de parede rígida, apropriados para o uso, ao 
desprezar perfuro-cortantes contaminados. 

D) luvas contaminadas não deverão ser desprezadas no mesmo recipiente em 
que os perfuro-cortantes forem desprezados. 

 
 
QUESTÃO 24 
 
Para efetivar o procedimento de coleta de amostra de urina para o exame de 
urocultura, assinale a opção INCORRETA. 

A) Para ambos os sexos deve ser feita uma higiene prévia da área perineal. 

B) O paciente é orientado a colher a primeira urina da manhã ou após 4 horas da 
última vez que urinou. 

C) Deverá ser desprezado o primeiro jato de urina e, sem interromper, colher o 
jato do meio sem encostar o frasco coletor na região genital. 

D) Em mulheres, a higiene deverá ser feita em movimentos de trás para frente, 
para evitar a contaminação do trato urinário.  
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QUESTÃO 25 
 
Em relação à frequência cardíaca, assinale a alternativa em que a terminologia está 
INCORRETA: 

A) bradisfigmia: pulso rápido e taquicárdico. 

B) normocardia: frequência cardíaca normal. 

C) bradicardia: frequência cardíaca abaixo do normal. 

D) taquisfigmia: pulso fino e taquicardíco. 
 
 
QUESTÃO 26 
 
Os diferentes posicionamentos do corpo são indicados para exames diversos. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Posição litotômica: indicada para exame ortopédico. 

B) Posição de Fowler: indicada para exames perineais. 

C) Decúbito lateral ou SIMS: Usada para exames neurológicos. 

D) Posição ortostática: usada para detectar anormalidades ortopédicas ou 
neurológicas. 
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QUESTÃO 27 
 
As mudanças de nossa função corporal geralmente se refletem nos sinais vitais, 
podendo indicar enfermidades. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A frequência respiratória normal do adulto oscila entre 30 a 40 respirações por 

minuto. 

B) O número de pulsações normais do adulto é de aproximadamente 40 a 60 
batimentos por minuto. 

C) É considerada P.A. convergente, quando a pressão sistólica e a diastólica se 
aproximam. Ex: 120x100 mmH/Hg. 

D) É considerado febril, o indivíduo que apresentar temperatura axilar a partir de 
37,10C. 

 
QUESTÃO 28 
 
São intervenções que podem reduzir a mortalidade em menores de 05 anos, 
EXCETO: 
 
A) melhorar a atenção pré-natal e no parto. 

B) incentivar o aleitamento materno até os 02 meses de vida. 

C) melhorar a nutrição materna. 

D) reduzir a aglomeração. 
 
 
QUESTÃO 29 
 
O exame básico é a determinação que dá a análise global do doente. Os métodos 
universalmente empregados são 
 
A) simetria, funcionalidade e integridade. 

B) Iispecção, palpação e simetria. 

C) integridade, inspecção e ausculta. 

D) inspecção, palpação, percussão e ausculta.  
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QUESTÃO 30 
 
Relacione os termos técnicos apresentados na primeira coluna com as definições 
expressas na segunda coluna: 
 

1) Antissepsia. 
 
 
 

2) Contaminação 
 
 

3) Assepsia 
 
 

4) Aeração 

(  ) Conjunto de medidas adotadas para impedir a  
penetração de microrganismos em locais que não 
os continha. 

 
(    )  Exposição ao ar. 
 
 
(    )  Contágio por microorganismos (vírus e bactérias).  
 
 
(    )  Aplicação de antisséptico sobre a pele ou mucosa 

íntegras ou com ferimentos, com a finalidade de 
destruir microrganismos ou impedir seu 
crescimento.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) 3, 4, 2, 1. 

B) 4, 2, 3, 1. 

C) 1, 2, 4, 3. 

D) 3, 2, 4, 1. 
 
 
QUESTÃO 31 
 
Fontanela deprimida, turgor e elasticidade da pele diminuídos, diminuição do 
volume urinário, taquicardia, pulso fraco, fraqueza e olhos encovados, são sinais e 
sintomas de 

A) desidratação. 

B) desnutrição. 

C) diarreia. 

D) pneumonia. 
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QUESTÃO 32 
 
Esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, ou 
seja, bactérias na forma vegetativa e esporulada, fungos e vírus, mediante a 
aplicação de agentes físicos e químicos. Quanto a esse processo, é. INCORRETO 
afirmar que 
 
A) o plasma de peróxido de hidrogênio é um método de esterilização de alta 

toxidade para os profissionais de saúde. 

B) o controle da segurança de esterilização depende do tipo de equipamentos, da 
natureza do artigo processado e de seu acondicionamento. 

C) o óxido de etileno tem sido uma das principais opções para a esterilização de 
materiais termossensíveis. 

D) a esterilização pelo calor é feita em estufas elétricas. 
 
 
QUESTÃO 33 
 
 
Os cuidados para não ocorrer elevados números de infecções hospitalares e a sua 
prevenção envolvem medidas de prevenção e de controle. São medidas de 
profilaxia, EXCETO: 
 
A) a lavagem das mãos é a medida mais eficaz no controle de infecção hospitalar. 

B) o uso de luvas exclui a necessidade de lavagem das mãos. 

C) as precauções padrão devem ser adotadas no contato com sangue e fluidos  
corporais. 

D) no cuidado do paciente com HIV, quando ele apresentar diarreia, recomenda-
se o uso de banheiro privativo. 

 
 
QUESTÃO 34 
 
A nutrição ocupa um lugar importante na manutenção da saúde e prevenção de 
doenças. São sinais de uma boa nutrição, EXCETO: 
 
A) pele lisa. 

B) abdome flácido. 

C) extremidades insensíveis. 

D) língua de aparência mole, vermelho clara, edemaciada, apresentando atrofia 
papilar. 
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QUESTÃO 35 
 
O transporte do paciente deve ser seguro e eficiente. São cuidados da equipe de 
enfermagem ao transportar o paciente, EXCETO: 
 
A) Avisar a unidade para a qual o paciente será transferido. 

B) Ter cuidado com drenos, cateteres e aparelhos. 

C) Se o paciente estiver com dreno de tórax, manter o frasco coletor sempre 
acima do nível do tórax. 

D) Observar o paciente durante o transporte. 
 
 
QUESTÃO 36 
 
Em relação às alterações relacionadas ao processo de envelhecimento, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) Devido às alterações que ocorrem com o envelhecimento, o idoso apresenta 

uma diminuição da tolerância ao calor e ao frio. 

B) Ocorre uma diminuição da eficiência renal, havendo assim um menor risco de 
ocorrer acúmulo de toxidade medicamentosa. 

C) Há uma diminuição da massa corporal. 

D) O tecido pulmonar se torna mais rígido. 
 
 
QUESTÃO 37 
 
São cuidados importantes para prevenir úlceras de pressão, EXCETO 
 
A) uso de coxins no posicionamento. 

B) mudanças de decúbito de 2/2 horas do paciente acamado ou debilitado. 

C) manter nutrição adequada do paciente. 

D) realizar higiene do paciente somente no leite. 
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QUESTÃO 38 

Insuficiência renal é a perda da função renal. São cuidados que deverão ser 
prestados ao paciente portador de insuficiência renal, EXCETO: 

A) oferecer hidratação oral frequente. 

B) avaliar o nível de consciência do paciente. 

C) avaliar o nível de desconforto. 

D) explicar a patologia/procedimento para o paciente. 
 
 
QUESTÃO 39 
 
É considerada doença sexualmente transmissível: 
 
A) Hipertensão Arterial. 

B) Meningite. 

C) Herpes Zoster. 

D) Hepatite B. 
 
 
QUESTÃO 40 
 
Em relação à palpação do pulso não se inclui a verificação de 
 
A) frequência. 

B) ritmo. 

C) calor. 

D) tensão. 
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QUESTÃO 41 
 
As aplicações externas ao calor e frio têm por objetivo ajudar as funções naturais do 
corpo. Em relação às finalidades das aplicações quentes, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) facilitar a supuração. 

B) diminuir a circulação local. 

C) aliviar a congestão. 

D) aliviar a dor local. 
 
 
QUESTÃO 42 
 
O auxiliar de enfermagem, ao verificar a frequência respiratória do paciente adulto e 
constatar que ela está normal, encontrou dados oscilando entre 
 
A) 10 a 12 resp /min. 

B) 06 a 09 resp /min. 

C) 16 a 20 resp /min. 

D) 30 a 40 resp /min. 
 
 
QUESTÃO 43 
 
Em relação às infecções do trato urinário (inferior e superior), relacione a primeira 
coluna de acordo com a segunda 
 
1) Cistite 

2) Prostatite 

3) Nefrite intersticial 

4) Pielonefrite 

(   ) inflamação do rim 

(   ) inflamação da pelve renal 

(   ) inflamação da próstata 

(   ) inflamação da bexiga urinária 

 
A sequência CORRETA é: 

A) 2, 1, 4, 3. 

B) 3, 4, 2, 1. 

C) 4, 3, 1, 2. 

D) 1, 3, 2, 4. 
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QUESTÃO 44 

Há diferentes posições com a finalidade de proporcionar conforto ao paciente, 
realizar exames físicos, tratamentos e cirurgias. 

Marque a alternativa CORRETA em que o corpo fica inclinado, com a cabeça em 
plano mais baixo que o restante do corpo, com um declive de 30 a 45 graus. 

A) Trendelenburg. 

B) Ortostática. 

C) Genupeitoral. 

D) Sims. 
 
 
QUESTÃO 45 
 
O Auxiliar de Enfermagem, ao admitir um paciente com quadro de queimadura  de 
segundo grau, não identifica na aparência da ferida a seguinte característica de 
acordo com a profundidade: 
 
A) base avermelhada. 

B) epiderme rompida. 

C) superfície transudativa. 

D) ausência de edema. 
 
 
QUESTÃO 46 
 
Em relação aos Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) é INCORRETO afirmar 
que 
 
A) o DEA pode ser operado por qualquer profissional de saúde e também por 

leigos. 

B) a utilização do DEA reduz o tempo entre o colapso e o reconhecimento do 
ritmo de parada, melhorando a sobrevida das vítimas. 

C) o DEA é um dispositivo portátil, computadorizado, utilizado no atendimento de 
parada cardíaca por assistolia. 

D) o DEA possui comandos de voz que orientam o operador durante a parada 
cardíaca, recomendando ou não o choque. 
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QUESTÃO 47 
 
O dispositivo bolsa-máscara com reservatório é o método mais utilizado pelo 
profissional de saúde para oferecer ventilações por pressão positiva durante a RCP. 
Em relação à bolsa-máscara, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a sua efetividade da ventilação é avaliada pela expansibilidade do tórax. 

B) as ventilações devem ser rápidas numa frequência de, no mínimo, 30 
insuflações por minuto, com o objetivo de incrementar a oxigenação. 

C) o seu posicionamento adequado na face garante seu selamento e uma 
ventilação eficaz. 

D) o fluxo de oxigênio suplementar no reservatório tem o objetivo de aumentar a 
concentração de oxigênio durante as ventilações com pressão positiva. 

 
 
QUESTÃO 48 
 
A oxigenoterapia é uma das modalidades de tratamento empregadas na assistência 
a pacientes com várias condições respiratórias. A sua adequada aplicação é um 
dos mais importantes cuidados de enfermagem. Quanto a esse procedimento, 
analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) para umidificação do ar inspirado, através dos vários dispositivos de 

oxigenoterapia, pode-se utilizar água destilada estéril ou solução fisiológica. 

B) máscaras simples de oxigênio, oferecem concentrações maiores de O2 - 
oxigênio, mas podem interferir na aspiração das vias aéreas e na ingestão via 
oral. 

C) cateteres nasais não fornecem concentrações de oxigênio constantes e 
precisas, variando com a frequência respiratória do paciente. 

D) a administração de oxigênio, como qualquer medicamento, exceto em 
situações de emergência, só deve ser administrado quando prescrito. 
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QUESTÃO 49 

Em relação ao atendimento à parada cardiorrespiratória, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) a administração de drogas, como a adrenalina, é prioridade absoluta no 

atendimento a RCP e não deve ser atrasada. 

B) as compressões torácicas devem ser iniciadas imediatamente quando a vítima 
é encontrada. 

C) a parada cardiorrespiratória é diagnosticada através de três sinais: 
inconsciência, ausência de movimentos respiratórios e ausência de pulsos 
periféricos e centrais. 

D) para garantir compressões torácicas efetivas, as compressões devem ser 
realizadas com o paciente sobre uma superfície rígida. 

 
 
QUESTÃO 50 
 
Você está realizando o transporte em cadeira de rodas de um paciente adulto para 
o serviço de imaginologia. Durante o trajeto, você percebe que ele se tornou 
irresponsivo. Qual a conduta indicada diante dessa situação? 
 
A) Retornar imediatamente com o paciente para a unidade onde o atendimento 

será realizado. 

B) Iniciar compressões torácicas. 

C) Chamar por ajuda, enquanto confirma inconsciência, avalia respiração e checar 
pulso. 

D) Abrir vias aéreas: ver, ouvir e sentir se o paciente respira e iniciar as 
compressões torácicas. 

 



CONCURSO PÚBLICO UFMG/2012 RASCUNHO DO GABARITO 
 

23 

CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2012 

 
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 
                         

 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 
16     23     30     37     44     
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 

17         24         31         38         45         
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 

18         25         32         39         46         
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 

19         26         33         40         47         
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 

20         27         34         41         48         
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 

21         28         35         42         49         
 A B C D  A B C D  A B C D  A B C D  A B C D 

22         29         36         43         50         

              
 
 
 

          

 


