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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO - 08/2011 
 
 

Cód. 17 – Auxiliar de Enfermagem 
 

 
1. Completar. 

                                                                                                                                                       
A __________________ é a perda de sangue, no vômito e a _______________ é a perda de sangue nas fezes. 
 
A) hepistaxe – hemoptise 
B) hematêmese – melena 
C) hepistaxe – pirose 
D) melena – hematemêse 
 

2. Dos cuidados de enfermagem abaixo, para realização de tração cutânea, o INCORRETO é: 
 
A) fazer tricotomia local. 
B) proteger as saliências ósseas. 
C) não colocar atadura de algodão. 
D) verificar se há presença de lesões locais. 
 

3. As lesões de coluna vertebral são provocadas com maior frequência pelos acidentes automobilísticos e ou quedas. 
No atendimento emergencial, é CONTRAINDICADO: 
 
A) manter o cliente deitado no local, sem imobilização. 
B) fazer imobilização e alinhamento da coluna. 
C) manter o cliente deitado em decúbito dorsal e movimentá-lo em bloco único. 
D) fazer controle da respiração e pulso. 
 

4. Em relação ao atendimento a uma pessoa com queimadura química, é CORRETO: 
 
A) remover a substância com água corrente. 
B) manter compressa fria na região. 
C) lavar a região com soro fisiológico morno. 
D) manter a região coberta com compressas umedecidas com gaze vaselinada estéril. 
 

5. Jamais devemos provocar o vômito e ou fazer lavagem gástrica nos casos de: 
 
A) hemorragia gástrica. 
B) em pós-operatório de ooforectomia. 
C) fratura exposta de tíbia. 
D) diminuição do nível de consciência e ou que tenha ingerido soda caústica ou hipoclorito de sódio. 
 

6. Os sinais e sintomas que precedem ao desmaio são: 
 
A) taquicardia, hipotermia, hipotensão, palidez. 
B) sudorese, palidez, vômito, dificuldade para falar, hipertensão. 
C) escurecimento da vista, tontura, palidez, dificuldade para se manter em pé, sudorese. 
D) hipoglicemia, hipertensão, fome, mal estar geral, medo, diarréia. 
 

7. Ao prestar assistência a um cliente convulsionando é INCORRETO: 
 
A) protegê-lo de danos por intoxicação e batidas. 
B) mantê-lo restringido para evitar ferimentos. 
C) mantê-lo na cama ou no chão, afrouxando-lhe as roupas. 
D) não segurá-lo e aguardar que acorde. 
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8. Convulsões são alterações no funcionamento do cérebro que provocam contrações musculares descontroladas. 
Podem ter várias causas como: 
 
A) hipotermia, intoxicação, epilepsia. 
B) epilepsia, trauma crânio-encefálico, diabetes. 
C) epilepsia, tétano, raiva, dengue, malária. 
D) hipertermia, raiva, pneumonia, brucelose, epilepsia. 
 

9. Considerando os cuidados de enfermagem em casos de insolação,  CONTRAINDICA-SE: 
 
A) manter o cliente deitado com os membros inferiores levemente elevados. 
B) imergir o cliente em água gelada, hidratar a pele com creme, administrar antitérmicos. 
C) colocá-lo em lugar arejado. 
D) fazer reposição hidroeletrolítica. 
 

10. Completar. 
 
O choque ______________ é resultante da hipersensibilidade do organismo a determinadas substâncias. 
 
A) cardiogênico 
B) neurogênico 
C) anafilático 
D) hipovolêmico 
 

11. Dos materiais e equipamentos abaixo, NÃO fazem parte do atendimento de emergência: 
 
A) tábua de massagem cardíaca,laringoscópio, cardioversor. 
B) aspirador, cardioversor, cânulas endotraqueais.   
C) ambú, monitor cardíaco, eletroencefalograma, eletrocardiógrafo, aspirador. 
D) laringoscópio, cânulas endotraqueais,  
 

12. A limpeza de qualquer artigo precisa ser feita de maneira rigorosa e meticulosa,  podendo ser: 
 
A) automatizada. 
B) manual e automatizada. 
C) manual. 
D) automatizada, por termodesinfectadora e por  lavadora ultrassônica. 
 

13. Sobre limpeza de instrumentais cirúrgicos, é  INCORRETO: 
 
A) não devemos deixar os instrumentais imersos em água durante muito tempo. 
B) devemos usar epis (equipamentos de proteção individual) para manipular instrumentais cirúrgicos contaminados. 
C) para limpeza de instrumentais é indicado o uso de detergentes que facilite a remoção da matéria orgânica, sem 

danificar o artigo. 
D) deixar que o sangue seque nos instrumentais não os danifica. 
 

14. Dos processos de desinfecção abaixo, o usado para eliminar o Mycobacterium tuberculosis e o enterovirus é a: 
 
A) desinfecção de nível intermediário. 
B) desinfecção de baixo nível. 
C) desinfecção de alto nível. 
D) desinfecção de todos os níveis. 
 

15. Para desinfecção de artigos de inaloterapia, terapia respiratória, anestesia e endoscópios são indicados: 
 
A) glutaraldeído e ácido peracético. 
B) detergentes encimáticos. 
C) saneantes. 
D) álcool 70 e álcool 90 %. 
 

16. Os artigos médicos, de acordo com o grau de contaminação, são categorizados em: 
 
A) semicríticos e críticos. 
B) limpos, contaminados e estéreis. 
C) sujos, limpos, contaminados, desinfetados e estéreis. 
D) semicríticos, críticos e não críticos. 
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17. Sobre a esterilização de materiais, é  INCORRETO afirmar que: 
 
A) a embalagem para artigos de saúde deve ser selecionada de acordo com o processo de esterilização, o  peso e 

o tamanho do item. 
B) o papel grau cirúrgico não deve ser permeável ao agente esterilizante e ser apenas barreira aos 

microorganismos. 
C) a esterilização pode ser realizada por meio de processos físicos, físico-quimícos ou químicos. 
D) os indicadores biológicos são usados para monitorar os processos de esterilização a vapor. 
 

18. São órgãos que regulam o equilíbrio ácido-básico no ser humano:  
 
A) rins e pulmões 
B) coração e baço. 
C) baço e rins. 
D) fígado e pâncreas 
 

19. A hipoglicemia é uma complicação que ocorre com frequência no portador de diabetes do tipo 1. Nesta situação a 
pessoa poderá apresentar: 
 
A) lipotimia, taquicardia, hipotensão e hematêmese. 
B) coma, vômito, perda da consciência, sialorréia, melena e cetoacidose. 
C) tremores, sudorese intensa, palidez, palpitações, fome, visão embaraçada, convulsão, podendo chegar à perda 

da consciência e coma. 
D) convulsões, torpor, dor, incontinência urinária, calafrios e sialorréia. 
 

20. Entre os fatores de risco para a hipertensão arterial, não se inclui: 
 
A) obesidade. 
B) sedentarismo. 
C) trabalho como profissional liberal. 
D) alcoolismo. 
 

21. Completar. 
 
São complicações da __________________ reações pirogênicas, infiltração local, sobrecarga circulatória, 
tromboflebite e embolismo. 
 
A) injeções subcutâneas 
B) injeções intramusculares 
C) anestesias 
D) venóclise 
 

22. As escaras são provocadas pela pressão exercida contra os tecidos cutâneos, subcutâneos e proeminências ósseas. 
Podemos preveni-las: 
 
A) fazendo mudanças de decúbito, hidratando a pele no mínimo três vezes ao dia, colocando bolsas de gelo no 

local, alternando com bolsas quentes para ativar a circulação. 
B) diminuindo e eliminando pressões, estimular a circulação, mantendo a pele limpa. 
C) administrando medicamentos hipertônicos no local, orientando sobre dietas hipercalóricas e com banhos de sol 

diariamente. 
D) fazendo curativos diários, mudança de decúbito, sinais vitais, orientando a fazer exercícios diários, colocando 

bolsa de gelo local. 
 

23. O sistema musculoesquelético é composto por: 
 
A) apenas ossos, músculos, cartilagens. 
B) apenas ossos e músculos. 
C) ossos, músculos, cartilagens, ligamentos e fáscia. 
D) apenas ossos, músculos, ligamentos e fáscia. 
 

24. Bandagens, faixas adesivas, talas, gessos, placas, parafusos, tração, colar cervical, podem ser utilizados em: 
 
A) contusões. 
B) fraturas. 
C) entorses. 
D) luxações. 
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25. Assinale (V) verdadeiro ou (F) falso nas alternativas abaixo, para as recomendações para a Ressuscitação 
Cárdiopulmonar de alta qualidade, de acordo com as diretrizes 2010 da American Heart Association. 
  
(    ) Profundidade de compressão mínima de 2 polegadas (5 cm),em adultos, e de, no mínimo, um terço do 

diâmetro anteroposterior do torax, em bebês e crianças (aproximadamente, 1,5 polegada [4 cm] em bebês e 2 
polegadas [5 cm] em crianças). 

(    ) Retorno total do tórax após cada compressão torácica. 
(    ) Minimização das interrupções nas compressões torácicas. 
(    ) Promover excesso de ventilação. 
(    ) A alteração na sequência de procedimentos de SBV de A-B-C (via aérea, respiração, compressões torácicas) 

para C-A-B (compressões torácicas, via aérea, respiração) em adultos, crianças e bebês. 
 
A) F – F – F – V – F. 
B) V – F – V – F – V. 
C) V – V – V – F – V. 
D) F – V – V – F – F. 
 

26. As Diretrizes da American Heart Association 2010 para Reanimação Cárdiopulmonar e Atendimento Cardiopulmonar 
de Emergência recomendam frequência de compressão torácica mínima de _________ .  
 
A) 30/min 
B) 50/min 
C) 80/min 
D) 100/min 
 

27. Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro 
profissional é proibido ao profissional de enfermagem pelo (a): 
 
A) Lei 8666, de 16 de setembro de 1979. 
B) Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. 
C) Código de Defesa do Consumidor. 
D) Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
 

28. Em relação ao sigilo profissional, de acordo com o Código de Ética, os Profissionais de Enfermagem devem “Manter 
segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos 
previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal. 
É INCORRETO afirmar: 
 
A) Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da assistência. 
B) Quando o fato é de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida o dever deixa de ser 

obrigatório. 
C) O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o 

caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo.  
D) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja 

solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos 
em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo. 

 
29. O sistema circulatório sanguíneo é formado por um circuito fechado de tubos dentro dos quais circula o sangue, e por 

um órgão central, o coração, que atua como bomba aspirante-premente. Os vasos se ramificam e se tornam, 
progressivamente, menos calibrosos e com as paredes mais finas, até chegarem ___________________ onde, 
graças a aberturas existentes entre células endoteliais vizinhas, ocorrem as trocas entre o sangue e os tecidos. As 
______________________ são os vasos que transportam o sangue centrifugamente ao coração. As 
_______________  são os vasos que transportam o sangue centripetamente ao coração.  
 
A) às artérias – veias – capilares 
B) às veias – artérias – capilares 
C) aos capilares – artérias – veias  
D) aos capilares – veias – artérias 
 

30. O sistema muscular dos vertebrados é formado por três tipos de músculo, sendo correto CORRETO afirmar que: 
 
A) os músculos lisos são voluntários e trabalham para movimentar os órgãos internos.  
B) o músculo cardíaco é um músculo liso, que move o coração; no entanto, possui como característica não estar 

sob qualquer controle voluntário, sendo por isso colocado a parte. 
C) o movimento dos músculos é controlado pelo sistema circulatório. 
D) os músculos estriados são controlados pela vontade do homem, e por serem ligados aos ossos permitem a 

movimentação do corpo. 
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31. O Ministério da Saúde define a tuberculose como prioridade entre as políticas governamentais de saúde. As unidades 
de saúde devem ter funcionários capacitados para orientar o paciente, com informações simples e claras em relação 
à coleta do escarro, que deve ocorrer da seguinte forma: 
 
A) ao despertar pela manhã, lavar a boca, sem escovar os dentes, inspirar profundamente, prender a respiração por 

um instante e escarrar após forçar a tosse. Repetir essa operação até obter duas eliminações de escarro, 
evitando que esse escorra pela parede externa do pote. 

B) antes de deitar-se, lavar a boca e escovar os dentes, inspirar profundamente, prender a respiração por um 
instante e escarrar após forçar a tosse. Repetir essa operação até obter três eliminações de escarro, evitando 
que esse escorra pela parede externa do pote. 

C) antes de deitar-se, lavar a boca e escovar os dentes, inspirar suavemente, prender a respiração por um instante 
e escarrar sem forçar a tosse. Repetir essa operação até obter três eliminações de escarro, promovendo que 
esse escorra pela parede externa do pote. 

D) ao despertar, não lavar a boca nem escovar os dentes, inspirar suavemente, prender a respiração por um 
instante e escarrar sem forçar a tosse.  

 
32. Todo resultado liberado pelo laboratório de microbiologia é consequência da qualidade da amostra recebida. Em 

relação à coleta de fezes, é CORRETO afirmar. 
 
A) Devem ser coletadas no início ou fase aguda da doença, quando os patógenos estão usualmente presentes em 

menor número e, preferencialmente, após o início da antibioticoterapia. 
B) Se a amostra não for entregue no laboratório em uma hora, conservar em geladeira a 4ºC, no máximo por um 

período de 12 horas. Marcar o horário da coleta. 
C) Coletar as fezes e colocar em um frasco contendo o meio para transporte (Cary Blair ou salina glicerinada 

tamponada), fornecido pelo laboratório, em quantidade equivalente a uma colher de sobremesa. Preferir sempre 
as porções de resíduos alimentares onde os microorganismos se aderem. 

D) Fechar bem o frasco e evitar que se agite o material. 
 

33. Todo resultado liberado pelo laboratório de microbiologia é consequência da qualidade da amostra recebida. Em 
relação à coleta de urina, é CORRETO afirmar. 
 
A) Para coleta de urina de crianças fazer assepsia rigorosa prévia dos genitais com hipoclorito de sódio, e posterior 

secagem com gaze estéril. 
B) A coleta deve ser feita pela manhã, preferencialmente da primeira micção do dia, ou então após retenção vesical 

de duas a três horas. 
C) Ideal – primeiro jato espontâneo. Bem indicado em crianças que urinam sob comando, usado também em 

lactentes, adultos e idosos. 
D) Em lactentes em que não se consegue colher através do jato inicial, pode-se usar o saco coletor de urina, porém 

a troca deve ser realizada de 2 em 2 horas e, ao trocar o coletor, refazer a assepsia. 
 

34. Em relação à transfusão de sangue é correto afirmar: 
 
A) Na transfusão de urgência poderá ser liberado sangue "AB", quando não se conhece o grupo sanguíneo do 

paciente. 
B) O início da transfusão não deve exceder a 2 horas minutos após o recebimento da bolsa. 
C) Transfusão autóloga é quando o binômio receptor/doador é constituído pela mesma pessoa. 
D) Deve-se controlar a transfusão para que seu tempo máximo não ultrapasse 6 horas. 
 

35. Os passos recomendados para o diagnóstico nutricional do idoso são, EXCETO: 
 
A) pesar a cada consulta e medir a estatura na primeira consulta, repetindo este procedimento anualmente, 

utilizando técnicas adequadas. 
B) realizar bioimpedância elétrica anualmente . 
C) calcular o IMC (índice de Massa Corporal) e fazer o diagnóstico nutricional segundo os pontos de corte 

estipulados para a Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. 
D) realizar ações de promoção da saúde. Valorizar o diagnóstico nutricional é ter atitude de vigilância. 
 

36. De acordo com o Ministério da Saúde, uma pessoa é considerada hipertensa quando a pressão arterial é igual ou 
superior a: 
 
A) 120 x 80 mmHg. 
B) 130 x 80 mmHg. 
C) 150 x 100 mmHg. 
D) 140 x 90 mmHg. 
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37. Sobre a contenção física de pacientes, é CORRETO afirmar:  
 
A) É obrigatória sempre que houver risco de danos à integridade física da equipe, de si próprios, além de danos 

materiais para a instituição.  
B) É proibida pela Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
C) A restrição de movimentos deverá ser dos últimos recursos para controlar condutas violentas, ameaçadoras e de 

alto risco para o paciente e equipe de enfermagem. 
D) O paciente contido deverá ser reavaliado diariamente pela enfermagem e pelo médico, para se determinar a 

continuidade ou não da contenção.  
 

38. Foi prescrita Penicilina cristalina 4.800.000 UI. Na unidade tem-se o frasco ampola de 10.000.000 UI. Deve-se aspirar 
da solução: 
 
A) 4,8 ml. 
B) 48,0 ml. 
C) 0,48 ml. 
D) 5,0 ml. 
 

39. Foram prescritas 20 UI de insulina NPH (de frasco rotulado 100 UI/ml). Temos seringa de insulina de 3 ml. Será 
necessário aspirar: 
 
A) 1,0 ml. 
B) 0,2 ml. 
C) 2,0 ml. 
D) 0,1 ml. 
 

40. Com a idade, mudanças fisiológicas acontecem e podem alterar os efeitos terapêuticos e tóxicos da medicação. 
Assinale (V) verdadeiro ou(F) falso para as alternativas abaixo. 
 
(    ) A proporção de tecido adiposo e a massa total do corpo tendem a mudar com a idade; a parte líquida tende a 

diminuir e o tecido adiposo tende a aumentar, o que pode variar de pessoa para pessoa. Essas mudanças no 
organismo afetam a concentração da droga. 

(    ) Sistema gastrintestinal: nos idosos a secreção de ácido gástrico aumenta e a motilidade gastrintestinal fica 
lenta, facilitando o esvaziamento do estômago e do intestino, levando à alta absorção da droga. 

(    ) Drogas que causam toxicidade: diuréticos, anti-hipertensivos, intoxicação digitálica, intoxicação por corticóide, 
sedativos e calmantes. 

(    ) Em relação à ocorrência de reação adversa, no idoso é igual ao de um paciente jovem.  
 
A) F – V – F – V. 
B) V – V – V – V. 
C) V – V – F – F. 
D) V – F – V – F. 

 




