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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto e responda as questões 
 
DILMA ROUSSEFF SANCIONA LEI DO FEMINICÍDIO 
 
Decreto inclui crime no código penal, com agravamento da pena se violência atingir gestante 

ou mãe com filho de até 3 meses 
 

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff sancionou, nesta segunda-feira, a lei do feminicídio, 
tornando crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou outras 
questões de gênero. 

O Projeto de Lei 8.305/14 foi aprovado na última terça-feira pela Câmara dos Deputados, 
depois de tramitação no Senado, e modifica o Código Penal incluindo o crime entre os tipos de 
homicídio qualificado. 

O anúncio da sanção foi realizado no domingo, durante discurso da presidente em rede 
nacional por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, ela ressaltou que o crime terá 
penas mais duras e que a medida “faz parte da política de tolerância zero em relação à violência 
contra a mulher brasileira”. 

Ontem, a presidente participou da Cerimônia de Sanção da Lei de Tipificação do Feminicídio. 
No evento, ela condenou o machismo instaurado na sociedade há séculos e lembrou que 15 
mulheres são mortas por dia no Brasil. 

— As mortes são pelo simples fato de ser mulher, uma questão de gênero — disse a 
presidente. 

Além disso, 500 mil mulheres são vítimas de estupro no país e apenas 10% dos casos 
chegam ao conhecimento das autoridades. 

— As mulheres, muitas vezes, têm medo e vergonha de denunciar — completou. 
 O texto aumenta a pena em um terço se o assassinato ocorrer durante a gestação ou nos 

três meses posteriores ao parto; se for contra adolescente menor de 14 anos ou contra uma pessoa 
acima de 60 anos ou, ainda, contra uma pessoa com deficiência. A pena é agravada também quando 
o crime for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima. 

O projeto, elaborado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a 
Mulher, defende que existem razões de gênero quando o crime envolve violência doméstica e familiar 
ou menosprezo e discriminação contra a mulher. 

Na justificativa, destaca-se que entre os anos 2000 e 2010, 43,7 mil mulheres foram mortas 
no Brasil, vítimas de homicídio. Mais de 40% del foram assassinadas dentro de suas casas pelos 
companheiros ou ex-companheiros. 

(Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/dilma-rousseff-sanciona-lei-do-feminicidio-15547526. 
Acesso em 24. Mar. 2015.) 

 
                                          
 
 
De acordo com texto, o tema central é: 
 

A) Os assassinatos de mulheres brasileiras. 
B) O machismo na sociedade brasileira. 
C) A aprovação do projeto de feminicídio na Câmara dos Deputados. 
D) A aprovação do projeto de feminicídio pela Presidência da República. 

 
 

                                          
 
 
De acordo com o texto, o feminicídio: 
 

A) Torna crime hediondo o assassinato de mulheres apenas quando praticado por companheiros 
ou ex-companheiros. 

B) Modifica o Código Penal tornando crime hediondo o assassinato praticado contra a mulher. 

    Questão 01 

    Questão 02 
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C) Justifica-se porque a violência contra a mulher ocorre principalmente no Dia Internacional da 
Mulher. 

D) Justifica-se porque o machismo foi instaurado no Brasil entre os anos 2000 e 2010. 
 
                                          
 
 
De acordo com o texto, que o verbo “sanciona”, presente no título, é substituído no texto por: 
 

A) Ressaltou. 
B) Denunciar. 
C) Elaborado. 
D) Aprovado. 

 
                                          
 

 
De acordo com o texto, no 1º parágrafo, o substantivo “decorrente” pode ser substituído por: 
 

A) Ressaltado. 
B) Sancionado. 
C) Resultante. 
D) Descendente. 

 
                                          
 
 
No contexto, o adjetivo “simples” usado no discurso da presidenta, significa: 
 

A) O machismo é simples. 
B) Os crimes praticados contra a mulher são facilitados por serem praticados em casa. 
C) Os crimes praticados têm como causa uma questão de gênero. 
D) A Lei do Feminicídio é simples. 

 
 
                                          
 
 
A locução adverbial “na ocasião”, no 3º parágrafo refere-se à: 
 

A) Terça-feira. 
B) Há séculos. 
C) Entre 200 e 2010. 
D) Dia Internacional da Mulher. 

 
 

                                          
 
 
De acordo com texto, pode-se concluir que: 
 

A) A Lei é mais branda em casos de violência contra mulher na presença de filhos. 
B) 90% dos casos de violência por estupro no Brasil ficam fora das estatísticas oficiais. 
C) 15 mulheres são violentadas por dia no Brasil e oferecem denúncia contra seus 

companheiros. 
D) Em dez anos, 43,7 mil mulheres brasileiras foram vítimas de estupro. 

 
 
 
 

    Questão 03 

    Questão 04 

    Questão 05 

    Questão 06 

    Questão 07 



CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

 

 
 

                                          
 
 
A expressão “Na justificativa”, no último parágrafo, refere-se à: 

 
A) Dilma Rousseff. 
B) Anúncio. 
C) Projeto de Lei. 
D) Discurso. 

 
                                          
 
 
Na frase “No evento, ela condenou o machismo instaurado na sociedade há séculos e lembrou que 
15 mulheres são mortas por dia no Brasil”, o pronome em destaque exerce função de: 
 

A) Sujeito. 
B) Predicado. 
C) Predicado verbal. 
D) Predicado verbo-nominal. 

 
 

                                          
 
 
Assinale a oração que apresenta concordância verbal de acordo com a norma padrão da Língua 
Portuguesa. 
 

A) As mulheres muitas vezes tem medo ou vergonha de denunciar. 
B) A Lei de Feminicídio e outras leis vem combater a violência contra a mulher brasileira. 
C) A Lei de Feminicídio visa combater a todas as formas de violência praticadas por causa do 

machismo. 
D) Mais de 40% dos crimes contra a mulher é praticado por companheiros. 

 
 

MATEMÁTICA  
 

                                          
 
 
O preço do pacote de arroz sofreu, nos últimos meses, aumento de 15%. Qual era o valor do pacote 
de arroz, se hoje ele custa R$ 18,40? 
 

A) R$ 12,00 
B) R$ 14,00 
C) R$ 16,00 
D) R$ 18,00 

 
 

                                          
 

 
João passa o dia entregando cartas. Em seu primeiro dia de trabalho entregou 7 cartas. Já no 
segundo dia, entregou 14. Em seu último dia de trabalho entregou 1.554 cartas. Quantas cartas João 
entregou do primeiro ao último dia de trabalho como carteiro? 
 

A) 173.271 
B) 174.272 
C) 175.273 
D) 176.274 

    Questão 11 

    Questão 12 

    Questão 08 

    Questão 09 

    Questão 10 
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Em uma indústria de peças para carros, trabalham Pedro, Tiago e João. Pedro monta trinta e seis 
peças em quatro horas. Tiago monta quarenta e duas peças em seis horas. João monta vinte e sete 
peças em três horas. Em doze horas de trabalho, quantas peças os três, juntos, terão montado? 
 

A) 280 
B) 300 
C) 320 
D) 340 

 
 
                                          
 

 
Marcos e Vinícius saíram para comemorar em uma lanchonete. Marcos comeu 5 pastéis e tomou 3 
copos de suco, gastando R$ 29,00. Já Vinícius tomou 2 copos de suco e comeu 3 pastéis gastando 
R$ 18,00. Quanto custou cada pastel? 
 

A) R$ 1,00 
B) R$ 2,00 
C) R$ 3,00 
D) R$ 4,00 

 
                                          

 
 

Calcule a soma dos elementos da 1ª coluna da matriz = ( ) , em que = 3 + − 2. 
A) 5 
B) 6 
C) 7 
D) 8 

 
                                          

 
 

Considerando as funções ( ) = 5 + 9  e ( ) = 7 − 3 , determine k tal que (5) −
(2) = 32. 

 

A)  

B)  

C)  

D)  

 
                                          

 
 
Em um laboratório os cientistas isolaram uma bactéria que se divide em três a cada 90 segundos. 
Determine o número total de bactérias originadas desta única bactéria após 12 minutos. 
 

A) 6.531 
B) 6.541 
C) 6.551 
D) 6.561 

    Questão 13 

    Questão 14 

    Questão 15 

    Questão 16 

    Questão 17 
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Nas eleições de uma escola há cinco candidatos à direção, seis para vice-direção e nove para 
secretaria. Quantos podem ser os resultados desta eleição? 
 

A) 260 
B) 270 
C) 280 
D) 290 

                                          
 

 
Em uma praça de formato circular aconteceu uma apresentação teatral. A praça estava com muitas 
pessoas e os organizadores gostariam de saber, aproximadamente, quantas pessoas estavam 
assistindo. Sabendo que em cada metro quadrado temos 6 pessoas e que o diâmetro da praça é de 

80 metros, calcule o número de pessoas que estava na praça (Use = 3,14). 
 

A) 28.144 
B) 29.144 
C) 30.144 
D) 31.144 

                                          
 
 

Qual a distância entre os pontos (3, −1) e (3,5)? 
 

A) 6 
B) 7 
C) 8 
D) 9 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
                                          

 
 
Um registro/relatório completo de enfermagem contempla as seguintes informações.  
 

A) 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. 

B) 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. 

C) 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, medicamento e infusões administradas orientadas pela prescrição médicas. 

 
 
 
 

    Questão 18 

    Questão 19 

    Questão 20 

    Questão 21 
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D) 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, medicamento e infusões realizadas pela prescrição médica, e diagnóstico da 
patologia do paciente 
 

                                          
 

 
Desde que a função do trato gastrintestinal esteja preservada, a nutrição enteral (NE) é indicada nos 
casos em que o paciente está impossibilitado de alimentar-se espontaneamente através de refeições 
normais. Sobre os cuidados de enfermagem na nutrição enteral, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) A localização da sonda no interior do estômago deve ser certificada através dos testes de 
aspiração de suco gástrico, ausculta do ruído em região epigástrica simultaneamente à 
introdução de 10 ml de ar pela sonda; ou mergulhando-se a extremidade da mesma em um 
copo com água: se borbulhar, a sonda provavelmente se encontra nas vias respiratórias, 
devendo ser imediatamente retirada. 

B) Durante toda a administração da dieta e até aproximadamente uma hora após, o paciente 
deve ser posicionado - e mantido - com o tórax mais elevado que o resto do corpo, o que 
evita a ocorrência de refluxo gástrico e aspiração. 

C) A posição de extensão da cabeça reduz a probabilidade da sonda penetrar na traquéia. Para 
passar a sonda do esfíncter cricofaríngeo para o esôfago, solicitar ao paciente para que 
degluta, o que facilita a progressão no tubo digestivo. 

D) O controle do peso dos pacientes pode ser feito diariamente, a cada 48-72 horas ou uma vez 
por semana, variando conforme a necessidade. 

 
 
                                          
 

 
Assinale a alternativa incorreta no preparo e administração de medicamentos. 

 
A) Na administração de medicamento no tecido subcutâneo do paciente, o ângulo  a ser 

administrado será conforme a agulha disponível, se agulha de 10x5, aplicar em ângulo de 
90º; se de 25x7, aplicar em ângulo de 45º. 

B) É a administração de medicamentos na derme, indicada para a aplicação de vacina BCG e 
como auxiliar em testes diagnósticos e de sensibilidade. 

C) Objetivando reduzir a zero o erro na administração de medicamentos, preconiza-se a regra 
dos cinco certos: medicamento certo, via certa, dose certa, hora certa e paciente certo. 

D) Considerando-se um adulto com peso normal, o volume mais adequado de medicamento em 
aplicação no deltoide é de aproximadamente 5 ml. 

 
                                          
 

 
Sobre a saúde mental, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Heranças genéticas influenciam em nosso comportamento e forma de ser, e  tem influência 
no desenvolvimento de transtornos mentais. 

B) Os Caps (centro de atenção psicossocial) são estruturas ambulatoriais usadas para retirar os 
pacientes com transtorno mental do convívio familiar durante o dia. 

C) Situações do período gestacional e perinatal podem comprometer a capacidade adaptativa no 
crescimento e desenvolvimento, podendo facilitar o surgimento da doença mental. 

D) O programa de volta para casa – consiste no processo de desospitalização dos pacientes 
internados a longo tempo em hospitais psiquiátricos, e reinserção do paciente na comunidade 
e ambiente de trabalho. E cabe a equipe local da saúde, junto com a família o papel da 
reinserção do paciente. 

    Questão 22 

    Questão 23 

    Questão 24 
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Caracteriza risco materno infantil no período gestacional, exceto: 
 

A) Obesidade materna. 
B) Febre. 
C) Edema de pés e tornozelos. 
D) Edema repentino de face e mãos. 

 
                                          
 

 
Sobre a saúde da criança, assinale a alternativa correta. 
 

A) Ao nascer as fezes do bebê costuma ser amarelas. 
B) É recomendado que recém nascido durma de barriga para cima. 
C) Para limpar a região do coto umbilical é indicado álcool 70% e pó secante. 
D) O leite materno deve ser ofertado ao bebê até 6 meses de vida. 

 
 
                                          

 
 
É função do auxiliar de enfermagem: 
 

A) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, e executar ações de tratamento simples. 
B) Participar da elaboração da programação da assistência de enfermagem. 
C) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 
D) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 

 
 
                                          
 

 
Não faz parte do calendário de vacinação do idoso: 
 

A) Febre amarela. 
B) Inlfuenza. 
C) dTpa contra Coqueluche, Tétano e Difteria. 
D) dT contra difteria e tétano. 

 
                                          
 
 

O médico prescreve a um paciente 150mg de amicacina e na unidade existem apenas ampolas 
contendo 500mg/2 ml. Assinale a alternativa correspondente a dose correta a ser administrada no 
paciente. 
 

A) 6,6 ml 
B) 0,6 ml 
C) 0,6 mg 
D) 6,6 mg 

 
 
 
 
 
 
 

    Questão 25 

    Questão 26 

    Questão 27 

    Questão 28 
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Analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
 

A) Lesões mais profundas, envolvendo maior perda de tecido, cicatrizam mais vagarosamente e 
por segunda intenção, sendo mais susceptíveis a infecções. 

B) A redução da defesa imunológica contribui para uma cicatrização deficiente. 
C) O paciente portador de diabetes tem alteração vascular que prejudica a perfusão dos tecidos 

e sua oxigenação; além disso, a glicemia aumentada altera o processo de cicatrização, 
reduzindo o risco de infecção. 

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

    Questão 30 


