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CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA 
 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
Instruções 
 
• Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

• Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (trinta) está correta,  e 

também 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 01 tenha a resposta C como correta. 

• Veja como marcar esta resposta. 

                                                                 QUESTÃO                            ALTERNATIVAS 

 

 

• 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 e identificado pelo 

digiselo. 

• 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.  

• Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.ipedec.com.br 
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1-De acordo com os métodos de esterilização, os realizados por calor úmido e calor seco, são respectivamente: 
 
a) esterilização por autoclave e estufa 
b) esterilização por estufa e autoclave 
c) esterilização por autoclave e óxido de etileno 

d) esterilização por estufa e glutaraldeído 
e) esterilização por forno de Pasteur e óxido de etileno 

 
2-Nos casos de envenenamento, a lavagem gástrica não está contra indicada quando: 
 
a) o paciente apresenta crises convulsivas 
b) o paciente ingeriu ácido 
c) o paciente ingeriu derivados de petróleo 

d) o paciente ingeriu agentes corrosivos 
e) os venenos são injetados 

 
3-Um dos objetivos da suspensão da alimentação no pré-operatório é: 
 
a) contração dos músculos abdominais 
b) prevenção de aspiração 
c) prevenir trauma ao intestino 

d) melhorar a condição pulmonar 
e) reduzir a condição da flora intestinal 

 
4-Qual a posição utilizada para realização de lavagem intestinal? 
 
a) posição de Fowler 
b) genu-peitoral 
c) litotomia 

d) decúbito ventral 
e) decúbito dorsal 

 
5-São fatores de risco para desenvolver câncer de mama, exceto: 
 
a) consumo excessivo de álcool 
b) uso de contraceptivos orais 
c) consumo exagerado de alimentos gordurosos 
d) história de amamentação por mais de 1 ano 
e) história de câncer de mama em familiares do lado materno ou paterno 
 
6-Chega ao pronto socorro um paciente apresentando parada cardio-respiratória. Qual a  primeira medida a ser tomada? 
 
a) verificação da pressão arterial 
b) punção do acesso venoso 
c) manutenção das vias aéreas livres 

d) ventilação com ambu 
e) massagem cardíaca 

 
7-Diz a prescrição: 1800 ml de glicose a 5% para correr em 8 horas. O número de gotas por minuto que deve ser infundido é: 
 
a) 225 b) 125 c) 85 d) 75 e) 90 
 
8-O principal objetivo das mudanças de decúbito em pacientes acamados é a prevenção de: 
 
a) hérnias de disco 
b) dor lombar 

c) estiramento muscular 
d) hematomas 

e) úlceras de decúbito 

 
9-Segundo o Código de ética dos profissionais de enfermagem, é um direito do profissional: 
 
a) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal 
b) negar assistência de enfermagem em caso de urgência ou emergência  
c) participar de tratamento sem consentimento do cliente ou representante legal 
d) assinar as ações de enfermagem que não executou 
e) denegrir a imagem do colega e/ou outro membro da equipe de saúde 
 
10-Acerca do aleitamento materno, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) o aleitamento materno é um dos principais instrumentos para promoção da saúde infantil 
b) o bebê que mama leite artificial tem os mesmos riscos de ter pneumonia e diarréia do que o alimentado com leite materno 
exclusivamente  
c) a mãe que amamenta tem menos chances de desenvolver anemia, câncer de mama e diabetes 
d) o ato de sugar é importante para o desenvolvimento da face, da dentição e da fala da criança e para sua respiração 
e) o leite materno é o único alimento capaz de oferecer todos os nutrientes na quantidade exata de que o bebê precisa para 
seu crescimento e desenvolvimento 
 
11-Alguns fatores podem influenciar a verificação da pressão arterial e nos valores a serem medidos, dentre eles: 
 
a) a ingestão de alimentos com pouco sal, que leva ao aumento da pressão arterial por mecanismo compensatório vascular. 
b) a estimulação do sistema nervoso simpático, que leva á diminuição da pressão arterial. 
c) a prática de exercícios físicos, que leva ao aumento precoce da pressão arterial. 
d) a idade pode levar ao aumento da pressão arterial, devido ao aparecimento de doenças vasculares. 
e) o sexo, pois as mulheres apresentam pressão arterial mais alta que os homens. 
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12-A vacina contra hepatite B: 
 
a) possui contra-indicações específicas a serem observadas. 
b) possui o volume de dose de 1,0 ml para crianças até 11 anos e de 1,5 ml para idades acima desta. 
c) deve ser administrada logo após o nascimento, por ocasião do parto. 
d) pode ser utilizada até 4 horas após aberta. 
e) apresenta-se sob a forma de suspensão e necessita de reconstituição. 
 
13-Sobre o processo de cicatrização de feridas é correto afirmar: 
 
a) a cicatrização por primeira intenção caracteriza-se por lesões com bordas regulares e de ajustes por suturas com perda 
acentuada de tecido. 
b) a cicatrização das feridas com área extensa de necrose, de coagulação ou de coloração negra ocorrerá com o uso contínuo 
de anti-séptico prescrito. 
c) a oxigenação e a perfusão dos tecidos são condições essenciais para ocorrer a cicatrização das feridas. 
d) as feridas abertas devem ser mantidas secas e limpas por meio de coberturas adequadas. Assim haverá aumento da 
migração celular, que favorece a epitelização. 
e) a deficiência protéica não influencia a resposta imunológica, mas baixas taxas de vitamina A tornam as feridas mais 
susceptíveis ás infecções.  
 
14-Uma das finalidades das aplicações frias é: 
 
a) relaxar a musculatura 
b) aumentar a circulação no local da aplicação 
c) estancar hemorragia 

d) fluidificar exsudatos 
e) diminuir a aplicação no local da aplicação  

 
15-O volume máximo a ser introduzido no músculo deltóide não deve ultrapassar: 
 
a) 2 ml b) 4 ml c) 5 ml d) 8 ml e) 10 ml 
 
Leia o texto I: 
 

A Terra em alerta 
O planeta esquenta e a catástrofe é iminente. Mas existe solução 
 

 Ondas de calor inéditas. Furacões avassaladores. Secas intermináveis onde antes havia água em abundância. Enchentes 
devastadoras. Extinção de milhares de espécies de animais e plantas. Incêndios florestais. Derretimento dos pólos. E toda a 
sorte de desastres naturais que fogem ao controle humano. 
 

 Há décadas, pesquisadores alertavam que o planeta sentiria no futuro o impacto do descuido do homem com o ambiente. 
Na virada do milênio, os avisos já não eram mais necessários – as catástrofes causadas pelo aquecimento global se tornaram 
realidades presentes em todos os continentes do mundo. Os desafios passaram a ser dois: se adaptar à iminência de novos e 
mais dramáticos desastres naturais; e buscar soluções para amenizar o impacto do fenômeno. 
 

 Em tempos de aquecimento planetário, uma nova entidade internacional tomou as páginas de jornais e revistas de toda a 
Terra – o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC), criado pela ONU para buscar consenso internacional 
sobre o assunto. Seus aguardados relatórios ganharam destaque por trazer as principais causas do problema, e apontar para 
possíveis caminhos que podem reverter alguns pontos do quadro. 
 

 Em 2007, o painel escreveu e divulgou três textos. No primeiro, de fevereiro, o IPCC responsabilizou a atividade humana 
pelo aquecimento global – algo que sempre se soube, mas nunca tinha sido confirmado por uma organização deste porte.  
Advertiu também que, mantido o crescimento atual dos níveis de poluição da atmosfera, a temperatura média do planeta subirá 
4 graus até o fim do século. O relatório seguinte, apresentado em abril, tratou do potencial catastrófico do fenômeno e concluiu 
que ele poderá provocar extinções em massa, elevação dos oceanos e devastação em áreas costeiras. 
 

 A surpresa veio no terceiro documento da ONU, divulgado em maio. Em linhas gerais, ele diz o seguinte: se o homem 
causou o problema, pode também resolvê-lo. E por um preço relativamente modesto – pouco mais de 0,12% do produto 
interno bruto mundial por ano até 2030. Embora contestado por ambientalistas e ONGs verdes, o número merece atenção. 
 

 O 0,12% do PIB mundial seria gasto tanto pelos governos, para financiar o desenvolvimento de tecnologias limpas, como 
pelos consumidores, que precisariam mudar alguns de seus hábitos. O objetivo final? Reduzir as emissões de gases do efeito 
estufa, que impede a dissipação do calor e esquenta a atmosfera. 

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/aquecimento_global/contexto_int.html 
 

16. Segundo o texto: 
 

I – A última oração do primeiro parágrafo é resumitiva em relação às anteriores. 
II – “inéditas, avassaladores e intermináveis” são adjetivos, no texto em questão. 
III – A pontuação do primeiro parágrafo sugere pausas reflexivas a cada descrição de desastre. 
 

Está (ão) corretas: 
 

a) Apenas I b) Apenas II c) II e III apenas d) I e II apenas e) I, II e III 
 
17.  O segundo parágrafo utiliza um argumento: 
 

a) de citação 
b) de autoridade 

c) de causalidade 
d) de estatística 

e) de hipótese 
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18.  Analisando o segundo parágrafo: 
 

I – o travessão empregado poderia ser substituído por dois pontos, sem alteração de sentido. 
II – Os dois pontos separam uma explicação enumerativa. 
III – A segunda vírgula separa um adjunto adnominal. 
 

Está (ão) corretas: 
 

a) Apenas I 
b) Apenas II 

c) II e III apenas 
d) I e II apenas 

e) I, II e III 

 
19.  Em “pesquisadores alertavam que o planeta sentiria no futuro” a palavra destacada exerce função de: 
 

a) pronome reflexivo 
b) pronome relativo 

c) conjunção causal 
d) conjunção integrante 

e) pronome recíproco 

 
20.  Assim como em “adaptar à iminência de novos” a crase é obrigatória em: 
 

a) Todos foram até à sala de diretores para verificar o ocorrido. 
b) Refiro-me à Marta que trabalha na faculdade. 
c) Os cientistas começaram à apontar as descobertas. 
d) Sapatos à Luís XV, eis a moda do momento. 
e) Levarei minha irmã à uma vidente. 
 

Texto II 
 

 
 
21. Realizando a leitura atenta da tirinha, podemos afirmar que a professora substituta: 
 
a) Já conhecia Calvin 
b) Queria que a sala conhecesse Calvin 
c) Não sabia como começar a aula e chamou Calvin 
d) Estava aprendendo o nome dos alunos 
e) Recebeu informações sobre Calvin e queria saber quem era ele 
 
22. Separando a palavra PROFESSORA, temos: 
 
a) um encontro consonantal e um dígrafo 
b) dois dígrafos que permanecem na mesma sílaba 
c) um dígrafo que permanece em sílabas separadas e um na mesma sílaba 
d) dois encontros consonantais 
e) cinco sílabas 
 
23. Quanto à acentuação, está correta a palavra: 
 
a) rúbrica 
b) látex  

c) púdico 
d) íbero 

e) gratúito 

 
24. No terceiro quadrinho a professora substituta usa a palavra ELA para se referir a: 
 
a) classe 
b) substituta 

c) Srta. Wormwood 
d) Nota 

e) Calvin 

 
25. A última fala da tirinha é do aluno chamado Calvin. Ela está escrita em letras maiúsculas e em negrito. Podemos afirmar 
que o garoto exclama em voz alta porque: 
 
a) teve um susto 
b) está tentando aparecer para professora substituta 
c) só quer chamar atenção 
d) está tentando se defender das informações que a Srta. Wormwood deixou 
e) quer apresentar-se à professora 
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26. Numa escola é adotado seguinte critério para a média do bimestre. Na primeira prova do bimestre sua nota é multiplicada 
por 1, na segunda por 2 e na última prova por 3. Os resultados são somadas e divide tudo por 6. A média obtida sendo igual ou 
superior a 6,5 o aluno está aprovado, caso contrário irá para recuperação. Supondo que um aluno tirou 6,3 na primeira prova, 
na segunda 4,5, quanto precisará tirar no mínimo na terceira prova para ser dispensado da recuperação? 
 
a) 7,9 b) 8,2 c) 8,6 d) 9,4 e) 7,2 
 
27. Dona Lúcia comprou para sua filha uma sandália e um vestido para ela usar no natal, por R$ 200,00. Pagou certo valor 
como entrada e o restante em três parcelas iguais e mensais de R$ 48,00. Então, podemos garantir que o percentual de 
entrada foi de: 
 
a) 18% b) 21% b) 28% c) 30% d) 32% 
 
28. Uma pesquisa foi realizada e observou que 100 gramas de soja seca contêm 35 gramas de proteínas e que 100 gramas de 
lentilha seca contêm 26 gramas de proteínas. Suponha que uma pessoa deseje ingerir 70 gramas de proteínas por dia, e que 
tenha sua alimentação à base desses dois produtos. Quanto deverá consumir, aproximadamente, de lentilha, se já consumiu 
140 gramas de soja seca? 
 
a) 74,5 gramas b) 76,9 gramas c) 78,9 gramas d) 80,7 gramas e) 81,2 gramas 
 
29. Um comerciante comprou arroz diferente de três agricultores. O primeiro veio em uma saca de 60 quilogramas; o segundo, 
em uma saca de 48 quilogramas; e a terceira, em uma saca de 72 quilogramas. O comerciante pretende embalar o produto em 
sacas menores, com mesma quantidade de quilogramas, sem misturar as quantidades de grão em sem sofrer perdas. Quantas 
sacas o comerciante obterá? 
 
a) 11 sacas  b) 12 sacas c) 13 sacas d) 14 sacas e) 15 sacas  
 
30. Um lojista pretende ter um lucro de 44% sobre o preço de custo. Porém ao preparar a tabela de preços de venda 
acrescenta 80% ao preço de custo, fixando uma margem de descontos para os clientes que gostam de obtê-lo no momento da 
compra. Qual deve ser o maior desconto concedido aos clientes, sobre o preço da tabela, de modo a não ter prejuízo? 
 
a) 20% b) 22% c) 25% d) 30% e) 36% 
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RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
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