
I N S T R U Ç Õ E S

Leia ATENTAMENTE as INSTRUÇÕES abaixo, antes de iniciar a prova:

1. O candidato recebe, juntamente com este Caderno de Provas, o Cartão-Resposta, único e
insubstituível. Conferir a escrita correta do nome constante no Cartão-Resposta.

2. O Cartão-Resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.

3. Este Caderno de Provas contém  30 questões, todas  com  5  (cinco) alternativas.

4. Para cada questão existe apenas UMA resposta a ser assinalada pelo candidato.

5. O valor de cada questão das provas é 0,33 (trinta e três décimos de ponto)

6. O Caderno de Provas só será trocado se apresentar problema de impressão, caso isso ocorra,
solicite ao Fiscal de Sala que tome as providências necessárias.

7. Ao terminar a Prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o seu Cartão-Resposta e
o seu Caderno de Prova.

8. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte da prova.

9. Eventuais questionamentos sobre a elaboração de questões,  podem ser comunicados ao fiscal.
Contudo, NÃO AGUARDE RESPOSTA, pois a ocorrência constará em ata pelo Fiscal de Sala,
para que a respectiva questão seja analisada posteriormente. Na dúvida, assinale a que mais lhe
convier.

10. Sobre o Cartão-Resposta:
- preencha totalmente o círculo correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica tinta
azul ou preta;
- a rasura no Cartão-Resposta anula a respectiva resposta;
- não será fornecido outro Cartão-Resposta;
- não será atribuído ponto à questão que tenha como resposta mais de uma alternativa
assinalada no Cartão-Resposta;
- o Cartão-Resposta será lido por leitora ótica.
- o preenchimento do Cartão-Resposta deve ser feito dentro do horário normal de prova.

11. Na última página do Caderno de Provas, o candidato encontrará um espaço  para anotar suas
respostas, de acordo com as preenchidas do Cartão-Resposta.
Se desejar, preencha-o,  recorte-o e leve-o consigo.

12. A duração da prova é de 4 (quatro) horas,

13. A saída do candidato só será permitida após transcorrida 1 (uma) hora do início da prova.

14. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na respectiva sala para saída
conjunta.

15. Os Cadernos das Provas Objetivas e o Gabarito Oficial, contendo as alternativas corretas
às respectivas  questões,  serão  divulgados  a partir das 18 horas do dia seguinte ao da prova.

16. O resultado do concurso será publicado no Site e no Órgão Oficial  do  Município.

Goioere, Junho de 2010.

A COMISSÃO
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PROVA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM

PORTUGUÊS
O fragmento de texto, abaixo, foi retirado de
www.agenciacartamaior.com.br, de 25 de abril de 2010.
Deve ser considerado para as questões 01 e 02.

“Na madrugada dramática de 24 de agosto de
1954, Getúlio Vargas reúne seu ministério a poucas
horas de dar um tiro no coração. O estampido
ecoa até hoje na história brasileira. Principalmente,
na luta por uma plena e verdadeira soberania
nacional, pelo controle nacional de nossas riquezas,
pela independência energética, pela superação da
dependência tecnológica. Cada vez que se
pronuncia a palavra Petrobras dever-se-ia escutar
um tiro disparado contra o coração de um
brasileiro.”

A leitura do texto permite afirmar, com relação à
forma adotada, que se trata:

a) de um texto de base narrativa, com
predominância de verbos no pretérito
articulando um roteiro com início, meio e fim;

b) de um texto de base descritiva, especialmente
quando relata um acontecimento;

c) de um texto de base opinativa, onde o autor
do texto deixa claro seu ponto de vista;

d) de um texto publicitário da Petrobrás;
e) de um texto jurídico, por se tratar de uma

morte que ainda gera dúvidas quanto a suas
causas.

No texto, fica implícito que:

a) O ministério foi o responsável pela morte de
Getúlio;

b) Getúlio Vargas não era brasileiro e por isso a
Petrobras teve pouca importância para ele;

c) O Brasil ainda não é independente,
energeticamente;

d) O Brasil já superou a dependência tecnológica;
e) Não se lembra mais da morte de Getúlio Vargas.

Veja a frase abaixo e marque a alternativa correta:

Em defesa de liberdade, autonomia e igualdade,
3 mil mulheres de todos os cantos do país
marcharam mais de 100 quilômetros, de Campinas
a São Paulo, para celebrar o centenário do Dia
Internacional da Mulher.

Questão 03

Questão 02

Questão 01

A conjunção PARA, negritada no texto,
estabelece:

a) uma relação da causa/efeito entre a defesa da
liberdade e a celebração;

b) uma relação concessiva, pois  poderia ser
substituída por VISTO QUE;

c) uma relação condicional, entre defesa da
liberdade e celebração;

d) uma adversativa, opondo a defesa da liberdade
e o centenário;

e) uma relação de meio/fim, entre marchar e
celebrar.

A frase abaixo é parte de uma propaganda do
Ministério da Educação:

No ano que o Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) completa três anos, os investimentos
triplicaram. Confira e acompanhe as ações.

Agora marque a alternativa correta com relação
às funções de linguagem.

a) A frase atende às funções poética e emotiva,
na medida em que tenta convencer o leitor,
emocionalmente;

b) A frase atende às funções referencial e
apelativa, pois trata de fornecer dados
objetivos e utiliza verbo no imperativo;

c) A frase atende às funções referencial e
poética, pois trata de fornecer dados objetivos
e busca emocionar o leitor;

d) A frase atende às funções fática e referencial,
pois busca abrir um diálogo em primeira
pessoa, com o leitor;

e) A frase atende à função metalingüística, pois
utiliza a propaganda para fazer propaganda.

Veja o parágrafo abaixo, da coluna Pênalti,
produzida pelo ex-jogador Sócrates, na revista
CARTA CAPITAL, de 7 de abril de 2010.

“Aqueles fatos públicos capazes de deixar
orgulhosas as sociedades mais desenvolvidas,
no futebol brasileiro causam distúrbios insolúveis
e análises distorcidas. É o que acontece quando
o goleiro Marcos coloca às claras suas
insatisfações diante do caos em que vive a
sua equipe. E a primeira reação, dos dirigentes,

Questão 04

Questão 05
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Questão 06

Questão 07

mas principalmente dos elementos mais
reacionários da mídia nacional, é especular sobre
possíveis punições.”
Todas as afirmações abaixo estão erradas, de
acordo com o texto, EXCETO:

a) O sujeito de CAUSAM é “Sociedades mais
desenvolvidas”;

b) “distúrbios insolúveis” / “análises distorcidas”
estão ligados por uma conjunção alternativa;

c) A segunda frase do texto (destacada) é a
exemplificação do conteúdo da primeira frase;

d) “Sua equipe”, no texto, refere-se a “fatos
públicos”;

e) O adjetivo “reacionário”, no texto, é oriundo
do verbo REVOLUCIONAR.

Com relação à norma padrão culta da Língua
Portuguesa, é correto afirmar que:
a) A palavra CAPAZES e a palavra POSSÍVEIS

obedecem à mesma regra para formação do plural;
b) As palavras DISTÚRBIOS, REACIONÁRIOS e

MÍDIA recebem acento gráfico por pertencerem
à mesma classe gramatical dos verbos;

c) É possível perceber o plural da palavra
ORGULHOSO tanto pelo acréscimo de S, ao
singular, quanto pela alteração fonética na sílaba
tônica;

d) As palavras DISTÚRBIOS, REACIONÁRIOS e
MÍDIA recebem acento gráfico por pertencerem
ao grupo das oxítonas terminadas em ditongo
decrescente;

e) As palavras DISTORCIDAS, INSATISFAÇÕES e
INSOLÚVEIS apresentam sufixos de negação.

Observe a seguinte frase, retirada do texto:

...quando o goleiro Marcos coloca às
claras suas insatisfações diante do caos
em que vive a sua equipe.

Marque a alternativa CORRETA quanto à
classificação sintática.

a) “às claras” é objeto indireto do verbo colocar;
b) “sua equipe” é objeto direto do verbo viver;
c) “quando” é uma conjunção adverbial

consecutiva;
d) “às claras” é locução adverbial de modo;
e) “às claras” é sujeito de “suas insatisfações”.

Das frases abaixo, apenas uma atende à norma

Questão 08

padrão da conjugação verbal da Língua
Portuguesa. Indique-a:
a) Se o Dunga proposse ao Ronaldo o banco de

reservas, ele aceitaria;
b) Quando o Dunga ver o Ronaldo jogando

novamente, com certeza vai convocá-lo;
c) Se o treinador confiasse um pouco mais e levasse

em consideração o que nós propunhávamos
naquela época, com certeza ganharíamos os
jogos;

d) Se o treinador repusesse os craques em seus
lugares, no segundo tempo, ganharíamos;

e) Se o Dunga propusesse ao Ronaldo o banco de
reservas, ele aceitava.

Veja o fragmento abaixo, para responder às questões
9 e 10.

Com propriedade, Varella assinalou que, aqui no
Brasil, a dependência de droga ilícita ainda é
assunto de polícia. O que tem que ser dito também
é que, apesar de praticamente não existir heroína
em nosso meio, convivemos com uma verdadeira
epidemia de consumo de crack, droga que escraviza
e destrói o usuário tanto quanto aquela.

Sem modificar o sentido do texto, a frase “...apesar
de praticamente não existir heroína em nosso meio...”
poderia ser substituída por:

a) Se praticamente não existisse heroína em nosso
meio;

b) Ao passo que praticamente não existe heroína
em nosso meio;

c) Visto que praticamente não existe heroína em
nosso meio;

d) Como praticamente não existe heroína em nosso
meio;

e) Ainda que praticamente não exista heroína em
nosso meio;

Todas as afirmações abaixo são corretas, EXCETO:

a) O autor do texto registra a opinião de Varella e
também a sua própria opinião;

b) O autor do texto não discorda de Varella;
c) O termo “propriedade” indica uma valoração do

autor do texto com relação a Varella;
d) A opinião do autor do texto centra-se na

comparação entre “crack” e “heroína”;
e) O pronome demonstrativo AQUELA (última linha)

refere à palavra DROGA (última linha).

Questão 09

Questão 10
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Questão 11

Questão 12

Questão 13

Dos 2 953 candidatos inscritos no Concurso Público
da Prefeitura Municipal de Goioerê 750 tem menos
de 25 anos. A porcentagem daqueles que são
maiores de 25 anos é aproximadamente:

a) 25,40%;
b) 74,60%;
c) 2,54%;
d) 97,44%;
e) 76,40%.

O número de bares e padarias de um município é
igual a 80 estabelecimentos. Se dobrarmos o
número de padarias e triplicarmos o número de
bares teremos 230 estabelecimentos. O número
de padarias desse município é:

a) 70;
b) 60;
c) 50;
d) 20;
e) 10.

Em uma tecelagem, 12 teares produzem 6 000 m
de tecido em 5 dias. A quantidade de dias que 15
teares, com a mesma capacidade dos primeiros,
deverão produzir 12 000 m do mesmo tecido é:

a) 12,5;
b) 10;
c)  9;
d)  8;
e)  7.

MATEMÁTICA

Em certa loja do município de Goioerê, um produto
custava R$ 200,00. Após sofrer dois aumentos
consecutivos de 10% cada, foi colocado em
promoção com 20% de desconto. O preço final
desse produto é:

a) R$ 176,00;
b) R$ 192,00;
c) R$ 193,60;
d) R$ 200,00;
e) R$ 240,00.

Um cardiologista recomenda a seu paciente que faça
caminhadas todos os dias, começando com 500 m
e aumentando 100 m a cada semana. A distância
percorrida por esse paciente do início das
caminhadas ao final da 8ª semana é de:

a) 6,8 km;
b) 40,8 km;
c) 47,6 km;
d) 1 200 m;
e) 8 400 m.

O número de anagramas que podemos formar com
as letras da palavra GOIOERÊ é:

a) 580;
b) 3 264;
c) 3 000;
d) 1 385;
e) 1 260.

Questão 15

Questão 17

Questão 18

Questão 14

x        -3
40       5

Sendo a matriz  A =                 . O valor de  x

para que det(A) seja igual a 150 é:

a)  4;
b)  6;
c)  8;
d) 10;
e) 12.

Questão 16

1
3

Um atleta percorre      de uma pista circular cujo raio

mede 60 m. A distância que o atleta percorreu é:
(Considere π =3,14).

a) 125,60 m;
b) 1 336,50 m;
c) 120,80 m;
d) 90,63 m;
e) 62,80 m.
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Seja  (log x)² - 5.log x + 6 = 0.  A soma das
soluções dessa equação é:

a) 1 100;
b) 5;
c) 6;
d) 40;
e) 512.

Questão 19

Conhecer os aspectos relacionados à prática do
aleitamento materno é fator fundamental, no
sentido de colaborar para que mãe e criança possam
vivenciar a amamentação de forma efetiva e
tranqüila, recebendo do profissional as orientações
necessárias e adequadas para o seu êxito. Assinale
a alternativa que caracteriza a informação correta
sobre o preparo das mamas.

a) Recomendar banhos de sol nas mamas por 45
minutos diários, até 10 horas da manhã ou após
as 16 horas, ou uso de banhos de luz com
lâmpadas de 40 watts, a cerca de um palmo de
distância;

b) Orientar o uso de sabões, cremes ou pomadas
nos mamilos;

c) Orientar o uso de sabões, cremes ou pomadas
nas mamas sem aplicá-los sobre os mamilos;

d) Orientar o uso de sutiãs confortáveis e com
alças largas;

e) Recomendar banhos de sol nas mamas por 55
minutos diários, até 10 horas da manhã ou após
as 16 horas, ou uso de banhos de luz com
lâmpadas de 40 watts, a cerca de dois palmos
de distância.

Criança menores de 2 anos de idade devem ser
alimentadas da seguinte maneira:

a) Aleitamento materno até os 6 meses;
b) Aleitamento materno exclusivo até os 2 anos;

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Questão 22

c) Aleitamento materno até os 2 anos com início
da alimentação complementar aos 4 meses;

d) Aleitamento exclusivo até os 6 meses e a partir
deste alimentação complementar e aleitamento
materno até os 2 anos;

e) Aleitamento exclusivo até os 6 meses e a partir
deste alimentação complementar e aleitamento
materno até 1 ano.

O aumento da expectativa de vida desencadeou a
elevação da população idosa no Brasil e conseqüente
aumento das doenças crônicas e degenerativas,
como por exemplo, a Diabetes, o que gerou uma
nova demanda  nos serviços de saúde e capacitação
profissional para atender esta nova clientela. Alguns
pacientes diabéticos necessitam do uso diário de
insulina. Assinale na alternativa abaixo a questão
que representa o cuidado do auxiliar de enfermagem
na administração das insulinas.

a) Agitar o frasco de insulina para homogeneizar a
solução;

b) Manter a insulina sob refrigeração não muito
intensa – entre 4º e 8ºC;

c) Inserir a agulha de insulina na posição de um
ângulo de 15º, após a realização de um leve
pinçamento da pele, garantindo que a insulina
seja injetada no tecido subcutâneo;

d) Massagear do local após aplicação;
e) fazer o rodízio das áreas de aplicação, evitando

o uso do mesmo local, antes de duas  semanas,
mantendo um espaço mínimo de três
centímetros entre eles.

Questão 23

Questão 20

Com uma chapa metálica quadrada com 10 dm
de lado pretende-se construir uma caixa, cortando-
se os quatro cantos numa medida x qualquer e
dobrando-se convenientemente para formar um
paralelepípedo. A função que representa o volume
dessa caixa é:

a) f (x) = (2x -10).x ;

b) f (x) = (2x -10).x² ;
c) f (x) = (2x² -10).x ;
b) f (x) = (10 - 2x)².x ;
b) f (x) = (10 - 2x²).x .
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O auxiliar de enfermagem deve orientar as
clientes sobre o auto-exame mamas durante a
pré-consulta, em reuniões educativas e nas
oportunidades que surgirem. O auto-exame de
mamas consiste na inspeção, palpação e
expressão das mamas. Assinale a alternativa
referente aos passos de “INSPEÇÃO DAS
MAMAS”.

a) Deitar com o ombro elevado (usar embaixo do
ombro uma toalha dobrada);

b) Examinar a mama esquerda com a mão direita
até a axila;

c) Examinar a mama direita com a mão esquerda
até a axila;

d) Proceder a expressão da aréola mamária;
e) Na frente do espelho, em pé, sem roupa da

cintura para cima, levantar os braços acima da
cabeça e fazer comparações, observando se
existe presença de massa tumoral.

Imunização antitetânica somente deverá ser
considerada com a apresentação do comprovante
cartão de vacina. Para gestantes a conduta correta é:

a) Gestante com esquema vacinal menor que de
três doses, completar as três o mais
precocemente possível, com intervalo de 60 dias
ou, no mínimo, 30 dias;

b) Gestante com esquema vacinal de apenas uma
dose, reiniciar o esquema independentemente
da idade gestacional, administrando três doses,
com intervalo de 60 dias ou, no mínimo, 30
dias;

c) Gestante com esquema vacinal de apenas uma
dose, realizar a dose de reforço;

d) Três doses ou mais, sendo a última dose há
menos de cinco anos, realiza-se a dose de
reforço;

e) Caso a gestante não complete seu esquema
durante a gravidez, esse não tem necessidade
ser completado no puerpério uma vez que o
bebê já nasceu e não foi possível ofertar total
prevenção contra o tétano neonatal.

Curativo é o tratamento utilizado para promover
a cicatrização de ferida, proporcionando um meio
adequado para este processo. Sua escolha
depende do tipo e condições clínicas da ferida.

São critérios para o bom curativo, exceto.

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

b) Remover o excesso de exsudação,
objetivando evitar a maceração de tecidos
circunvizinhos;

c) Fornecer isolamento térmico, pois a
manutenção da temperatura constante a 37ºC
estimula a atividade da divisão celular durante
o processo de cicatrização;

d) Ser impermeável às bactérias, funcionando
como uma barreira mecânica entre a ferida e
o meio ambiente;

e) O curativo aderido à ferida deve ser retirado
rápida e subtamente de modo a reduzir o
trauma que a retirada provocar.

Uma das atividades que o auxil iar de
enfermagem realiza frequentemente é a
administração de medicamentos. Para fazê-lo
corretamente, na dose exata, muitas vezes
ele deve efetuar cálculos matemáticos, porque
nem sempre a dose prescrita corresponde à
contida no frasco. Qual a dosagem correta a
ser administrada para a prescrição: O médico
prescreve a um paciente 150mg de amicacina
e na unidade existem apenas  ampolas
contendo 500mg/2 ml.

a) 0,5 ml;
b) 0,6ml;
c) 0,66 ml;
d) 1,0 ml;
e) 0,55 ml.

Questão 24

Questão 25

Questão 27

Questão 26
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Questão 28

Sobre o cateterismo vesical de demora é incorreto afirmar:

a) É uma técnica assséptica;
b) Deve ser realizada higiene íntima previamente ao procedimento;
c) posicionamento do paciente, abertura do pacote de cateterismo

e de todo o material necessário sobre o campo esterilizado
(sonda vesical, sistema de drenagem fechado, seringa e água
destilada, lubrificante, antisséptico na cuba redonda) e a
colocação da sonda propriamente dita;

d) O cateter é introduzido com a finalidade de manter a drenagem
contínua da urina nos casos de controle rigoroso de volume
urinário, cirurgias e pacientes com obstrução urinária, podendo
permanecer no paciente por vários dias;

e) O cateter mais comumente utilizado é o de Folley.

No Anexo IV – Decreto Lei N° 94.406, de 08 de junho de 1987,
que regulamenta a lei sobre o exercício de enfermagem, em seu
art. 11 – O auxiliar de enfermagem executa atividades auxiliares,
de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:

a) Participar de atividades de educação em saúde, inclusive orientar
os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das
prescrições de enfermagem e médicas;

b) Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação
e supervisão das atividades de assistência de enfermagem;

c) Emitir parecer sobre matéria de enfermagem em atividades de
consultoria e auditoria;

d) Dirigir e organizar serviços de enfermagem;
e) Realizar consultas de enfermagem.

A partir da Reforma Psiquiátrica dos fins dos anos 1980 - 1990,
para reinserir na sociedade os portadores crônicos de transtornos
mentais foram criadas estruturas intermediárias de atendimento,
como os centros de atendimento psicossocial (CAPS). Caracteriza
o CAPS:

a) Locais onde podem viver ou morar um grupo de portadores de
transtornos mentais num clima familiar;

b) Dispõe de um programa terapêutico que dá ênfase a
manifestações clínicas e terapêuticas;

c) É um serviço de acesso local exercido com democracia, pois
atua com uma sensível redução da hierarquia assistente/
assistido;

d) Presta atendimento a pacientes em emergência psiquiátrica;
e) Executa tratamento com eletro-choque.

Questão 29

Questão 30






8

QUESTÃO           ALTERNATIVA

GABARITO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30







