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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 

 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 

 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 

 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 

 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 

 
 
 






 

Cão! Cão! Cão! 
Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado por um cão. Cão não 
muito grande mas bastante forte, de raça indefinida, com toda efusão. “Quanto tempo!”. O cão aproveitou as saudações, se 
embarafustou casa adentro e logo o barulho na cozinha demonstrava que ele tinha quebrado alguma coisa. O dono da casa 
encompridou um pouco as orelhas, o amigo visitante fez um ar de que a coisa não era com ele. “Ora, veja você, a última vez 
que nos vimos foi...” “Não, foi depois, na...” “E você, casou também?”. O cão passou pela sala, o tempo passou pela conversa, 
o cão entrou pelo quarto e novo barulho de coisa quebrada. Houve um sorriso amarelo por parte do dono da casa, mas perfeita 
indiferença por parte do visitante. “Quem morreu definitivamente foi o tio... Você se lembra dele?” “Lembro, ora era o que 
mais... não” O cão saltou sobre um móvel, derrubou o abajur, logo trepou com as patas sujas no sofá (o tempo passando) e 
deixou lá marcas digitais de sua animalidade. Os dois amigos, tensos, agora preferiam não tomar conhecimento do dogue. E, 
por fim, o visitante se foi. Se despediu, efusivo como chegara, e se foi. Mas ainda ia indo, quando o dono da casa perguntou: 
“Não vai levar o seu cão?” “Cão? Cão? Cão? Ah, não! Não é meu, não. Quando eu entrei, ele entrou naturalmente comigo e 
eu pensei que fosse seu. Não é seu, não?” 
Moral: Quando notamos certos defeitos nos amigos, devemos sempre ter uma conversa esclarecedora. 

(FENANDES, Millôr. Literatura comentada. São Paulo, abril de 1980) 
 

01 - De acordo com o texto assinale a alternativa correta: 
I - O dono da casa fingia ignorar a presença do cão por educação e hospitalidade; 
II - O emprego das reticências nas falas dos amigos reforça o nervosismo entre os dois, por causa do cão; 
III - O que caracteriza o cão como um vira-lata é que ele não é muito grande mas bastante forte e de raça definida. 
a) apenas I e II estão corretas 
b) apenas II e III estão corretas 
c) apenas I e III estão corretas 
d) todas as alternativas estão corretas 
 
02 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta: 
a) O dono da casa, pensando que o cão era do amigo, manteve um autocontrole muito grande, fingindo não se incomodar com sua 
presença. 
b) O cão num determinado momento da narrativa aparece personificado, como se fosse mais um personagem. 
c) A movimentação do cão pela casa e o embaraço dos amigos reforçam o humor do texto. 
d) O visitante não ignorava a presença do cão, por achar que o cão era do dono da casa: além do mais, não via o amigo há muito 
tempo. 
 
03 - Considere a frase – “...Se despediu, efusivo como chegara”... – efusivo pode ser corretamente substituído por: 
a) Fervoroso ou expansivo 
b) Alvoroçado ou comunicativo 
c) Irritadiço ou exasperado 
d) Exageradamente ou desacanhado 
 
04 - Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de pronomes e regências: 
a) Nunca esqueci-me do seu tio, sempre lembro-me o bem que ele nos fez. 
b) O dono da casa o perguntou se o cachorro pertencia-lhe? 
c) O dono da casa assistia ao cachorro derrubar sua mobília e quebrá-la. 
d) O cão aproveitou-se das saudações para entrar casa adentro e saltou sobre os móveis, lhes derrubando. 

 
05 - O plural de CÃO e EFUSÃO se forma igualmente a: 
a) Alemão - cristão 
b) Capitão - facão 
c) Balão - pagão 
d) Saudação - cortesão 
 
06 - Realizada uma pesquisa de mercado, sobre a preferência entre dois jornais existentes na cidade jornais A e B, 
verificou-se que das pessoas consultadas, 280 liam o jornal A; 320 liam o jornal B; e que 100 liam os dois jornais e que 60 
pessoas não liam nem A e nem B. Quantas pessoas foram consultadas? 
a) 500 
b) 480 
c) 560 
d) 460  
 






 

07 - Nos sistemas de equações, sempre determinamos os valores das variáveis envolvidas e o resultado do conjunto 
verdadeiro é dado na ordem alfabética. Quais devem ser esses valores para que essas igualdades apresentadas sejam 
verdadeiras?  
               
 

                         x   +  y  =  3 
 
             2x  -  y  =  3    
 
a) 0 
b) x = y 
c) x menor que y 
d) x será o dobro de y 
 
08 - Sabendo que o quadrado de um número aumentado em 25 unidades é igual a dez vezes esse número. O valor desse 
número é: 
a) Um número negativo 
b) Um número irracional 
c) Um número natural 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Sabendo que num triângulo retângulo, os valores das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa, são 
respectivamente, 6,4 cm e 3,6 cm. Nessas condições os valores da hipotenusa e dos catetos desse triângulo valem: 
a) 10, 8 e 6 
b) 12, 9 e 5 
c) 15, 13 e 9 
d) 5, 4 e 3 
 
10 - Se um cilindro circular reto tem altura medindo 6 cm de diâmetro e de base 4 cm. Qual a área lateral, área total e 
volume desse cilindro? ( adote π = 3,14 ) 
a) 75,36 cm2, 75,36 cm3, 100 cm3 
b) 75 cm2, 100 cm2, 76 cm3 
c) 75,36 cm2, 100,48 cm2, 75,36 cm3 
d) 74 cm2, 150 cm2, 200 cm3 
 
11 - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme estipulado pela Constituição Federal, com exceção: 
a) distinção de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. 
b) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 
c) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 
d) licença-paternidade, nos termos fixados em lei. 
 
12 - Segundo dispõe a Constituição Federal é correto afirmar: 
a) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 
b) o prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
c) é vedado ao servidor público civil o direito à associação sindical. 
d) a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos. 
 
13 - Sobre a Lei Complementar 239/1998 e suas alterações (Regime jurídico único dos Funcionários Públicos do Município 
de Maringá), é correto afirmar: 
a) para os efeitos da Lei, funcionários são somente aqueles legalmente investidos em cargos públicos, de livre nomeação ou 
exoneração. 
b) cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um 
funcionário. 
c) os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados livremente pela Administração, com denominação própria e 
vencimentos pagos pelos cofres públicos. 
d) é facultado o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
 
14 - Sobre a Lei Complementar 348/2000 (Estágio Probatório dos Servidores Municipais de Maringá) e suas alterações, é 
correto afirmar: 
a) a nomeação do servidor em avaliação para Cargo em Comissão não implicará na suspensão do estágio probatório. 
b) ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo cumprirá estágio probatório pelo período de 02 
(anos) anos de efetivo exercício. 
c) não será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu cargo para 
tratamento de saúde. 
d) o servidor, no período do estágio probatório, não terá direito a licença para o desempenho de mandato classista. 






 

15 - Os soros antibotrópico, anticrotálico e antielapídico são soros específicos para picadas de animais peçonhentos e deve 
ser guardado em geladeira específica para estes tipos de soros. Em quantos graus estes soros devem permanecer? 
a) De 0º a -5º 
b) De +2º a +8º 
c) De - 2º a -8º 
d) Devem permanecer congelados  
 
16 - Qual a via de administração dos soros antibotrópicos, anticrotálicos e entielapídicos? 
a) A via de administração é a subcutânea 
b) A via de administração é a intramuscular  
c) A via de administração é a endovenosa   
d) A via de administração é a oral  
 
17 - O soro antitetânico (SAT) é indicado para a prevenção e o tratamento do tétano. A sua indicação depende do tipo e 
das condições do ferimento, bem como das informações relativas ao uso do próprio SAT e do número de doses da vacina 
contra o tétano recebido anteriormente. Qual via de aplicação e em qual região o soro antitetânico deve ser administrado:  
a) Intramuscular, região deltóide  
b) Intramuscular, região vastolateral da coxa  
c) Intramuscular, região glútea   
d) Todas as alternativas estão corretas  
 
18 - Todos pacientes que receberem aplicação de soro antitetânico devem ser alertados a procurar o serviço de saúde caso 
apareça qualquer reação principalmente entre o 7º (sétimo) e 12º (décimo segundo) dia da aplicação do mesmo. Quais 
reações os pacientes que receberam soro antitetânico podem apresentar: 
a) Diarréia, dor abdominal e febre 
b) Febre, urticária, dores musculares e aumentos de gânglios  
c) Epigastralgia, melena e epistaxe 
d) Hemoptise, hematêmese e diarréia  
 
19 - O soro anti-rábico é uma solução concentrada e purificada de anticorpos obtidos a partir do soro de eqüinos 
imunizados com antígenos rábicos O soro anti-rábico é apresentado, sob a forma líquida. Quantos mls tem em um frasco-
ampola de soro anti-rábico? 
a) Tem 1ml 
b) Tem 2 mls 
c) Tem 4 mls 
d) Tem 5 mls  
 
20 - Ao examinar uma paciente com suspeita de gravidez o obstetra pede uma confirmação através do exame de BHCG 
(exame de sangue que permite diagnosticar a gravidez a partir do primeiro ou segundo dia de atraso menstrual, ou entre o 
7 e 12º dias após a fertilização do óvulo). Ao explicar a futura gestante o que é o hormônio BHCG o auxiliar de 
enfermagem diz que é uma: 
a) Reação do hormônio adrenalina no sangue ao anti-soro 
b) Reação do hormônio gonadrotófico coriônico humano ao anti-soro 
c) Reação do hormônio endorfina ao anti-soro 
d) Reação do hormônio noradrenalina ao anti-soro 
 
21 - O processo que remove ou mata, mas não a todos os microorganismos viáveis, visando a eliminar os patogênicos, com 
exceção dos esporos é denominado de: 
a) Desinfecção  
b) Esterilização   
c) Assepsia  
d) Antissepsia  
 
22 - Ao utilizar antirretrovirais como medida preventiva para a redução do risco de transmissão do HIV da mãe para o 
filho, em gestantes portadoras da doença sexualmente transmissível o obstetra utiliza esquema simples com Zidovudina 
(AZT), a partir da 14ª semana de gestação, e esquemas combinados de duas ou três drogas, a partir do 3º trimestre da 
gestação de acordo com rotina estabelecida pelo Ministério da Saúde. Este método é chamado de quimioprofilaxia. Como 
você enquanto auxiliar de enfermagem explicaria para a gestante, o que é quimioprofilaxia: 
a) É uma droga imunizadora no combate ao vírus HIV na corrente sanguínea. 
b) É um método de escolha onde a imunidade vaginal fica completamente protegida, dificultando o acesso do vírus à mesma. 
c) É a terapêutica utilizada para a prevenção de aquisição e desenvolvimento da doença, mediante uso de agente quimioterápico.  
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 






 

23 - A candidíase oral caracteriza-se por placas esbranquiçadas que pode invadir além da cavidade oral, a faringe o 
esôfago e a vagina. Os sintomas na cavidade oral incluem dor em queimação, alteração do paladar, dificuldade para 
engolir líquidos e sólidos. Qual a orientação que o profissional de enfermagem pode dar além do uso tópico de medicação 
(nistatina e cetoconazol), para aliviar e diminuir a candidíase oral em crianças: 
a) Lavar com solução adstringente e aplicar violeta de genciana. 
b) Higienizar com água bicarbonatada e oferecer alimentos frios. 
c) Raspar as placas esbranquiçadas com solução de vinagre de maçã. 
d) Limpar com solução alcoólica eliminando todos os fungos existentes. 
 
24 - Um paciente que não consegue ter uma percepção globalizada das situações, considerável diminuição no padrão de 
senso-percepção, pouquíssimo entendimento das impressões sensoriais e lentidão da compreensão está apresentando um 
quadro de: 
a) Despersonalização        c) Obnubilação 
b) Desrealização        d) Confusão e estupor 
 
25 - Dois clientes portadores de doença psiquiátrica apresentam na sua frente alterações de movimentos ou 
comportamentos, o primeiro costuma repetir continuadamente e sem necessidade determinados movimentos, sem que haja 
lógica facilmente observável e o segundo, movimentos rápidos e involuntários, também repetitivos. Responda na 
alternativa abaixo qual a terminologia para esses dois tipos de comportamentos: 
a) Estereotipia e tiques 
b) Catalepsia e labilidade afetiva 
c) Desorientação e despersonalização 
d) Alegria patológica e tristeza patológica   
 
26 - Qual a ação das drogas psicólépticas no organismo de um paciente psiquiátrico? 
a) Os psicolépticos são drogas que atuam diminuindo a atividade psíquica normal ou alterada. 
b) Os psicolépticos são drogas que atuam aumentando a atividade psíquica normal ou alterada. 
c) Os psicolépticos são drogas que promovem o aparecimento de estados psíquicos anormais como alucinações, idéias delirantes 
ou euforia. 
d) Os psicolépticos são drogas que atuam aumentando a atividade psíquica normal ou diminuída. 
 
27 - O volume de medicação a ser administrado em um paciente deve ser compatível com a massa muscular, localização, 
estado nutricional e varia de acordo com a idade. Considerando-se um adulto com peso normal qual o volume adequado 
de medicamento deve ser aplicado no deltóide, glúteo e coxa?  Responda na seqüência: 
a) 2 mls, 5 mls e 4 mls     c) 2 mls, 4 mls e 3 mls 
b) 2,5 mls, 3,5mls e 4,5 mls    d) 1,5 mls, 3,5 mls e 2,5mls 
 
28 - A via endovenosa é usada quando se deseja uma ação rápida do medicamento, mas sua administração deve ser feita 
com cuidado considerando sempre que a medicação entra direto na corrente sangüínea. Quais as medicações que não 
podem ser administradas pela via endovenosa?   
a) Medicações cristalinas     c) Medicações cristalinas em buretas 
b) Medicações oleosas      d) Medicações cristalizadas e com flocos em suspensão 
 
29 - A punção venosa deve ser feita em local longe das articulações e de fácil acesso, para facilitar a manutenção e oferecer 
conforto ao paciente. O auxiliar de enfermagem não deve puncionar veias esclerosadas. O que são veias esclerosadas: 
a) Veias de grosso calibre      c) Veias com deficiência circulatória 
b) Veias denominadas de vênulas     d) Veias denominadas cefálicas  
 
30 - A região dorsoglútea é uma via de aplicação contra indicada em crianças por quê? 
a) Por ser uma região bastante dolorosa 
b) Por ser uma região bastante vascularizada  
c) É inconveniente por situar-se perto do nervo ciático 
d) É uma via de difícil manejo, devido à inquietação da criança 
 







