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                               Cargo: Auxiliar de Enfermagem 

CONCURSO PÚBLICO 01/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
Instruções

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 40 (quarenta), está correta 

e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer 

irregularidade.

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta.

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma 

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta.

 Veja como marcar esta resposta.

 Deve-se estar atento para:

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão

 Não escrever no verso do cartão resposta

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova;

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma;

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por 

falsa identificação pessoal;

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio.

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato. 

BOA SORTE
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1. Assinale a alternativa que indica os materiais utilizados para verificar os sinais vitais:

a) Termômetro, martelo para pesquisa de reflexos e relógio de segundos
b) Estetoscópio, esfingnomanômetro, relógio de segundos e termômetro
c) Termômetro, tensiômetro, relógio de segundos e lápis bicolor
d) Estetoscópio, tensiômetro, TPR e lápis bicolor
e) TPR, lápis bicolor e martelo de reflexos

2. Que tipo de soluções são usadas na aplicação de medicamentos por via intramuscular?

a) irritantes b) isotônicas c) hipertônicas d) hipotônicas e) cáusticas

3. Assinale a alternativa que indica a posição mais correta para se fazer a lavagem intestinal:

a) Decúbito lateral esquerdo
b) Ginecológica

c) Decúbito ventral
d) Genupeitoral

e) Decúbito lateral direito

4. Assinale a alternativa que indica o primeiro passo que deve ser dado antes de iniciar cuidado de enfermagem com o 
paciente:

a) Proteger o uniforme
b) Lavar as mãos
c) Trocar a roupa de cama do paciente

d) Cobrir o paciente
e) Preservar a individualidade do paciente

5. A aplicação de medicamentos faz parte dos cuidados de enfermagem e os mesmos devem ser aplicados:

a) usando outra via e modificando os horários
b) obedecendo os horários prescritos e a via indicada
c) esquecendo completamente de aplica-los

d) trocar os horários e os medicamentos
e) abandonando o tratamento do paciente

6. O soro fisiológico na lavagem gástrica deve estar:

a) quente b) fervendo c) congelado d) morno e) gelado

7. Quando uma criança com insuficiência respiratória aguda apresentar tosse, qual procedimento a ser feito é:

a) Lavar as narinas com soro fisiológico
b) Administrar soro reidratante
c) Administrar banho morno

d) Administrar bastante líquido
e) Administrar bastante xarope contra a tosse

8. Como administrar 1.000.000 U de uma medicação que é apresentada em frascos de 5.000.000 U/mL?

a) 0,5 mL b) 0,3 mL c) 0,2 mL d) 0,4 mL e) 0,1 mL

9. Os pacientes diabéticos são suscetíveis mais facilmente a formação de ulceras nos membros inferiores. Assinale a 
alternativa que destaca os cuidados prestados a estes pacientes:

a) Massagear os pés, usar meias compridas e restritivas, palpar pulsos arteriais, pediosos e dorsais
b) Aplicar diariamente calor abaixo do tornozelo, exercitar os pés frequentemente, manter as unhas dos pés espessas e secas
c) Manter as unhas dos pés aparadas e retas, verificar rotineiramente a coloração da pele, evitar calor
d) Manter os membros aquecidos, promover lubrificação dos pés, não usar sapatos
e) Aplicar diariamente bolsa de gelo, manter os pés úmidos, usar talco entre os dedos

10. O cliente acamado deve ser massageado com freqüência, nas seguintes áreas de maior compressão do corpo:

a) Flanco, pés, ombros e panturrilhas
b) Dorso, calcanhares, abdômen e nuca
c) Glúteo, nuca, cintura escapular e panturrilhas

d) Quadris, tornozelos, bacia e flanco
e) Ombros, cotovelos, quadris e calcanhares

11. A linha pontilhada em azul no gráfico de sinais vitais refere-se ao registro de:

a) pressão venosa b) respiração c) temperatura d) pressão arterial e) pulsação

12. Assinale a alternativa que indica a quantidade máxima de líquido que pode ser introduzida no músculo vasto-lateral da 
coxa:

a) 3 mL b) 4 mL c) 5 mL d) 6 mL e) 8 mL

13. Considerando o Plano Ampliado de Imunizações, assinale as situações que contra-indicam a aplicação das vacinas:

a) Fezes pastosas e baixa estatura
b) Peso abaixo de 2.500 gramas e anorexia
c) Abdômen volumoso e coriza
d) Prurido anal e uso de polivitamínicos
e) Uso de imunossupressores e corticóides
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14. A via de administração da vacina para profilaxia de coqueluche é:

a) oral 
b) subcutânea

c) intramuscular
d) intravenosa

e) intradérmica

15. A vacina BCG não é recomendada às crianças na seguinte condição:

a) Com peso inferior a 2.000 gramas
b) Menores de 1 mês
c) Com resultado de PPD não-reator
d) Imunizadas no mesmo dia com anti-sarampo
e) Em uso de aspirinas

16. A hipertensão arterial pode causar lesões em diferentes órgãos, favorecendo o desenvolvimento de complicações como:
a) Diabetes melito, acidente vascular cerebral, miocardite
b) Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, diabetes melito
c) Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, acidente vascular cerebral 
d) Diabetes melito, miocardite, aneurisma cerebral
e) Acidente vascular cerebral, insuficiência renal, gastrite 

17. A aplicação de calor geralmente acelera as reações químicas e, em conseqüência, o metabolismo geral e local. Assim,este 
procedimento pode acelerar a cicatrização porque:

a) Aumenta a circulação
b) Aumenta a temperatura
c) Alivia a dor
d) Controla a hemorragia 
e) Diminui a congestão 

18. Um curativo utilizado para estancar hemorragia é chamado de:
a) Compressivo
b) Semi-oclusivo
c) Oclusivo
d) Seco
e) Paliativo

19. Um soro de 500 ml deve correr em 8 horas. Qual será o gotejamento do soro em gt / min ?
a) 45 gt / min
b) 36 gt / min
c) 28 gt / min
d) 25 gt / min
e) 21 gt /min

20. Recomenda-se que a mulher receba assistência durante o pré-natal. O calendário das consultas de uma gestante que não 
apresenta fatores de risco deverá ser de no mínimo :

a) 2 atendimentos durante toda gestação e o intervalo das consultas não deverá ultrapassar16 semanas.
b) 4 atendimentos durante toda gestação e o intervalo das consultas não deverá ultrapassar16 semanas.
c) 6 atendimentos durante toda gestação e o intervalo das consultas não deverá ultrapassar 4 semanas.
d) 6 atendimentos durante toda gestação e o intervalo das consultas não deverá ultrapassar 8 semanas.
e) 6 atendimentos durante toda gestação e o intervalo das consultas não deverá ultrapassar 2 semanas.

Texto 1

Cinco dias antes da eleição que vai eleger o 44º presidente dos estados Unidos, saiu o numero que todo mundo previa e todo 
mundo temia: os americanos, cuja alegre gastança vinha sendo o motor da economia mundial, pararam de pôr a mão no bolso 
– e fizeram o fantasma da recessão aparecer na esquina. O consumidor americano não reduzia seus gastos desde os tempos 
do governo de Bush pai (1989 – 19992). A redução não era tão aguda desde o de Jimmy Carter (1977 – 1980). E o índice de 
confiança do consumidor americano não ficava tão baixo desde o presidente Lyndon Johnson (1964 – 1968). 
Com o desastre se avizinhando às vésperas da eleição, a esperança dos americanos – e do resto do mundo – é que a 
realização do pleito, nesta terça-feira, possa, por si só, produzir um efeito psicológico capaz de apaziguar a crise financeira. 
Será? Será que o voto, com sua energia renovadora, pode levantar um dique de contenção da crise?
A campanha eleitoral começou quente a respeito da guerra no Iraque, mas terminou fervendo sobre o desarranjo financeiro.
Mesmo com as atenções cada vez mais voltadas à economia, os candidatos  têm feito discursos pedestres que não ajudam 
muito a projetar o futuro.

Revista Veja, 5 de novembro de 2008.

21. Segundo o autor do texto:

a) Os candidatos estão afinados para mudar o rumo da crise.
b) Os candidatos não apresentam nenhuma solução para crise.
c) As soluções propostas pelos candidatos não são muito decisivas.
d) Cada candidato elaborou um projeto de futuro para vencer a crise.
e) Não se fala sobre a crise nesse momento eleitoral dos EUA.
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22. O primeiro QUE utilizado no texto é:

a) conjunção
b) pronome relativo
c) pronome indefinido
d) preposição
e) substantivo

23. “...todo mundo temia: os americanos...” Esse trecho faz uso de dois pontos; isso se justifica por:

a) Ser uma enumeração de fatos.
b) Ser uma explicação do enunciado anterior.
c) Ser uma citação.
d) Ser uma pausa maior no período.
e) Ser uma apresentação de subitens.

24. “...cuja alegre gastança vinha sendo o motor da economia mundial, pararam de pôr a mão no bolso – e fizeram o fantasma 
da recessão aparecer na esquina.” Se retirássemos o travessão desse trecho:

a) Teríamos obrigatoriamente que colocar uma vírgula.
b) Poderíamos colocar dois pontos
c) Deveríamos colocar um ponto e vírgula
d) Não colocaríamos vírgula, uma vez que os sujeitos são iguais
e) Ele perderia todo o sentido

25. Escreve-se com ss, assim como recessão:

a) detenssão
b) retenssão
c) ascenssão

d) concessão
e) manutenssão

26. “O consumidor americano não reduzia seus gastos desde os tempos do governo...” O pronome possessivo se refere ao 
termo:

a) gastos
b) consumidor americano
c) tempos

d) governo
e) reduzia

27. “A redução não era tão aguda desde o de Jimmy Carter (1977 – 1980).”  A expressão destacada denota uma relação 
semântica de:

a) tempo
b) lugar
c) origem

d) ponto de vista
e) modo

28. Analisando o mesmo trecho da questão anterior e observando todo o período, podemos afirmar que há uma:

a) comparação
b) redução
c) condição

d) finalidade
e) conformidade

29. A expressão “ na esquina” tem função de:

a) adjetivo
b) advérbio
c) conjunção

d) substantivo
e) pronome

30. A mesma regra que rege o uso de crase em “às vésperas”, está presente em:

a) Referimo-nos à direção.
b) Retornamos à Casa da Moeda.
c) Tudo foi feito às pressas.
d) Vestiu-se para ocasião à Luís XV.
e) Fomos à Terra Natal.

31. Marcelo, operário de uma fábrica de ração, recebeu seu salário e logo começou a gastar: 60 % com compras de 
supermercado e, do que restou, aplicou 25%, ficando ainda com R$ 159,00. O salário de Marcelo é igual a:

a) R$ 480,00
b) R$ 530,00
c) R$ 540,00
d) R$ 560,00
e) R$ 620,00
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32. Três amigos resolveram participar de um concurso de dança, como premio, recebe R$ 104, 00, para ser dividido, 
dependendo da classificação. O Primeiro cometeu apenas 2 erros, o segundo, 3, e o terceiro, 4. Quanto foi pago ao 
segundo colocado, sabendo que as partes são inversamente proporcionais ao número de erros.

a) R$ 48,00
b) R$ 36,00
c) R$ 32,00

d) R$ 30,00
e) R$ 28,00

33. A tabela abaixo indica o valor cobrado por três restaurantes que utilizam o sistema “self-servece”. Se um cliente consumir 
600 gramas de alimentos, então ele pagará?

a) R$ 8,80 se escolher o restaurante “x”.
b) R$ 6,00 se escolher o restaurante “Z”.
c) R$ 7,30 se escolher o restaurante “Y”.
d) R$ 9,60 se escolher o restaurante “X”.
e) R$ 8,20 se escolher o restaurante ”Y”.

34. O Jurandir quer cobrir o chão do seu banheiro retangular, com dimensões de 90 cm de largura por 120 cm de 
comprimento. As cerâmicas a venda nas casas de construção são todas quadradas. Determine quantas peças de 
cerâmicas são necessárias para cobrir todo o piso do banheiro, não considerando os espaços, entre as cerâmicas para o 
rejunte.

a) 12 cerâmicas
b) 13 cerâmicas
c) 10 cerâmicas

d) 11 cerâmicas
e) 14 cerâmicas 

35. Sebastião ao comprar uma sandália e um boné com desconto respectivamente de 30% e 25% nos produtos, pagou R$ 
34,50. Sabendo que o preço da sandália é 5/3 do preço do boné. Nessa situação o preço da sandália equivale a:

a) R$ 18,00
b) R$ 22,00
c) R$ 26,00

d) R$ 28,00
e) R$ 30,00

36. Na escola nossa senhora das graças, observou-se que para a média aritmética das notas de uma turma de 20 alunos 
aumentasse em 0,1, seria necessário alterar uma dessas notas para 7,5. Nessa situação, podemos garantir que antes da 
alteração, tal nota era:

a) 5,5
b) 6,0
c) 7,4

d) 7,6
e) 8,5

37. A confederação brasileira de futebol, em uma campanha de natal, incentivando ao esporte, resolve doar 54 6 ? 8 bolas 
entre 6 estados que o índice de violência está acima do permitido, esperando que esse incentivo modifique esses dados. 
Nessa situação, o número de bolas será divisível por 6 se o algarismo de um digito desconhecido for:

a) um número menor que 5.
b) um número par maior que 4 e menor igual a 8.
c) um número ímpar.
d) um número par e primo ao mesmo tempo.
e) um número múltiplo de 3. 

38. O gerente de um supermercado faz uma compra de 5 caixas de margarina por R$ 180,00, cada caixa comporta 25 
unidades. Por descuido do seu fornecedor 1/5 das unidades vieram com validade vencida, imprópria para o uso e venda. 
O gerente para obter um lucro de 25%, deverá vender a unidade da margarina por:

a) R$ 1,75
b) R$ 2,00
c) R$ 2,25

d) R$ 2,35
e) R$ 2,40

39. Em treinamento de cobrança de pênaltis, Murici Ramalho procura registrar a performance de goleiro Rogério Ceni da 
seguinte forma: pênaltis convertidos em gol ganha 10 pontos e os não convertidos perde 7 pontos. Ao fim de 25 pênaltis, 
Rogério Ceni tinha contabilizado 114 pontos. Quantos pênaltis ele acertou?

a) 14
b) 15
c) 16

d) 17
e) 18

40. Em uma escola 30 eletricistas instalam 360 interruptores, trabalhando 8 horas por dia. Em quantas horas por dia, se 
aumentarmos 20% a quantidade de eletricista, seram instalados 216 interruptores?

a) 3 horas
b) 4 horas
c) 5 horas

d) 6 horas
e) 7 horas

RESTAURANTES QUANTIDADE / PREÇO
X 250g por R$ 4,00
Y 400g por R$ 5,00
Z 450g por R$ 6,00







