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Prefeitura Municipal de Saudades 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

O Trabalho da Mulher 

 

 Durante muito tempo, os cuidados com a casa, com os filhos e com os parentes 

foram considerados tarefas exclusivas das mulheres. Muitas pessoas nem encaravam 

essas atividades como trabalho, apesar de estas exigirem muita energia e ocuparem 

grande parte do tempo das donas de casa. 

 Hoje em dia, as mulheres enfrentam um desafio: o trabalho dentro e fora de casa. 

Elas combinam essas tarefas porque precisam ajudar na renda familiar ou pessoal e para 

obterem satisfação pessoal e exercerem a cidadania. 

 Nos centros urbanos, muitas mulheres se ocupam de atividades que já fazem parte 

do seu dia a dia como donas de casa. Trabalham como costureiras, cozinheiras, 

doceiras, cabeleireiras, etc. Geralmente, elas se dedicam a esses afazeres em suas 

próprias moradias ou em locais próximos. 

 

1) Marque a alternativa incorreta de acordo com o texto: 

 

a) Os cuidados com a casa, com os filhos e com os parentes foram  considerados, 

durante muito tempo, tarefas exclusivas das mulheres. 

b) Muitas pessoas encaravam as atividades domésticas como trabalho. 

c) Atualmente, as mulheres enfrentam um desafio: o trabalho dentro e fora de casa. 

d) Hoje as mulheres trabalham dentro e fora de casa porque precisam ajudar na renda 

familiar ou pessoal. 

e) A mulher que trabalha fora obtém satisfação pessoal e exerce cidadania. 

 

2) A palavra “exclusivas”, linha 2 do texto, significa: 

 

a) Restritas. 

b) Irrestritas. 

c) Permanentes. 

d) Periódicas. 

e) Temporárias. 

 

3) A expressão “essas atividades”, linha 3 do texto, refere-se a (s) aos: 

 

a) Muitas pessoas. 

b) Durante muito tempo. 

c) Apenas os cuidados com a casa. 

d) Cuidados com a casa, com os filhos e com os parentes. 

e) Mulheres. 

 

4) As expressões do texto: “Durante muito tempo”( linha 1) e “Hoje em dia (linha 5) 

expressam ideia de: 

 

a) Lugar. 

b) Tempo. 

c) Modo. 

d) Intensidade. 

e) Afirmação. 



3 

 

5) A expressão do texto: “Nos centros urbanos” (linha 8), expressa ideia de: 

 

a) Lugar. 

b) Tempo. 

c) Modo. 

d) Intensidade. 

e) Afirmação. 

 

6) As palavras: costureiras, cozinheiras, doceiras, cabeleireiras são: 

 

a) Adjetivos. 

b) Artigos. 

c) Substantivos próprios. 

d) Substantivos comuns. 

e) Pronomes. 

 

MATEMÁTICA  

 

7) Um pote cheio de sorvete pesa 710g. Gustavo comeu metade desse pote e ao 

conferir seu peso constata que é de 390g. Assim o pote de sorvete vazio deve pesar: 

 

a) 40g. 

b) 55g. 

c) 60g. 

d) 70g. 

e) 90g. 

 

8) Ao medir a área  de um terreno  retangular constata-se que ela tem é 196m2. Qual o 

perímetro desse terreno, sabendo-se que o comprimento é o quádruplo da sua largura? 

 

a) 60m. 

b) 70m. 

c) 80m. 

d) 90m. 

e) 100m. 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Localizado no Oeste do estado de Santa Catarina, o município de Saudades é 

formado predominantemente por descendentes de: 

 

a) Italianos. 

b) Poloneses. 

c) Alemães. 

d) Austríacos. 

e) Ingleses. 
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10) “A economia de um país pode ser dividida em setores, de acordo com os produtos 

produzidos, modos de produção e recursos utilizados.” Considerando esse tema, analise 

as afirmativas a seguir: 

 

I. São atividades econômicas do setor primário: agricultura, mineração e pesca. 

II. São atividades econômicas do setor primário: produção de máquinas, equipamentos 

e bens de consumo. 

III. O setor terciário está diretamente ligado a prestação de serviços.  

 

Estão corretas: 

 

a) Apenas a afirmativa I. 

b) As afirmativas I, II e III. 

c) As afirmativas II e III. 

d) As afirmativas I e II. 

e) As afirmativas I e III. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
11) De acordo com o Estatuto do Idoso, quais órgãos deverão ser obrigatoriamente 

comunicados em casos suspeitos de agressão ao idoso? 

 

a) Autoridade policial. 

b) Ministério Público. 

c) Conselho Municipal do Idoso. 

d) Conselho Estadual do Idoso. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

   

12) De acordo com o Estatuto do Idoso e para o seu efeito, assinale a alternativa abaixo 

que contemple o significado da violência contra o idoso: 

 

a) Qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause 

morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico  . 

b) Qualquer ação ou omissão praticada em local público que cause dano ou sofrimento 

físico. 

c) Qualquer ação ou omissão praticada em local privado que lhe cause dano ou 

sofrimento físico. 

d) Qualquer ação ou omissão praticada em local privado que lhe cause morte. 

e) Violência contra pessoa maior de 55 anos. 

 

 

 

13) O auxiliar de enfermagem faz parte da equipe de Saúde da Família e deve atuar, de 

forma integrada e com níveis de competência bem estabelecidos. Aponte a alternativa 

incorreta quanto à atribuição do auxiliar de enfermagem na abordagem da avaliação 

de risco cardiovascular, medidas preventivas primárias e atendimento à hipertensão 

arterial e diabetes melitus: 

 

a) Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal. 

b) Realizar consulta de auxiliar de enfermagem, abordando fatores de risco, tratamento 

não-medicamentoso. 
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c) Orientar as pessoas da comunidade sobre os fatores de risco cardiovascular. 

d) Fazer as anotações devidas em ficha clínica. 

e) Encaminhar as solicitações de exames complementares para serviços de referência. 

 

14) A Aids, a Sífilis e a Gonorreia são doenças sexualmente transmissíveis. Assinale a 

alternativa INCORRETA quanto à forma de transmissão dessas doenças: 

 

a) Sexo anal. 

b) Sexo vaginal. 

c) Sexo oral. 

d) Contato humano. 

e) Amamentação.   

 

15) Em laboratório utiliza-se da técnica de determinação do tempo de coagulação (TC) 

para analisar os efeitos da ação coagulante do veneno de cobras  no organismo 

humano. Considera-se um TC normal para esses casos em até quantos minutos? 

 

a) 9 minutos. 

b) 15 minutos. 

c) 18 minutos. 

d) 20 minutos. 

e) 23 minutos. 

 

16) Qual dos procedimentos de primeiros socorros abaixo relacionados NÃO é 

recomendado utilizar em caso de acidentes com cobras venenosas? 

 

a) Manter o paciente deitado. 

b) Lavar o local da picada com água. 

c) Hidratar o paciente. 

d) Fazer torniquete logo acima da picada. 

e)Se possível levar o animal para identificação. 

 

17) Em relação ao contato direto, quando falamos em meios de transmissão, aponte a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) Ato sexual. 

b) Beijo. 

c) Toque. 

d) Alimentos. 

e) Mordida. 

 

18) Conjunto de métodos que impedem a penetração de microorganismos em áreas 

estéreis, assinale a alternativa CORRETA em relação à frase descrita acima: 

 

a) Assepsia médica.   

b) Assepsia cirúrgica.  

c) Desinfecção terminal. 

d) Desinfecção concorrente. 

e) Limpeza geral. 
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19) Aponte a alternativa correta: 

O fluxograma de artigos na central de esterilização deve acontecer na seguinte 

sequência: 

 

a) Recepção de artigos contaminados, Processamento do material, Inspeção do 

material, Esterilização, Armazenagem, Distribuição. 

b) Processamento do material, Recepção de artigos contaminados, Inspeção do 

material, Esterilização, Armazenagem, Distribuição. 

c) Recepção de artigos contaminados, Inspeção do Material, Processamento do 

material, Esterilização, Armazenagem, Distribuição. 

d) Recepção de artigos contaminados, Processamento do material, Inspeção do 

material, Esterilização, Distribuição, Armazenagem. 

e) Nenhuma alternativa correta. 

 

20) Agente infeccioso é um micro ou macroparasita cujo poder de agressão pode 

produzir uma doença. São agentes infecciosos: 

 

a) Bactérias. 

b) Vírus. 

c) Leveduras. 

d) Fungos. 

e) Todas estão corretas. 

 

21) São características da embalagem ideal para a esterilização, exceto o exposto na 

alternativa: 

  

a) Permitir registro quanto à validade, processo de esterilização, etc. 

b) Conferir durabilidade. 

c) Ter indicador químico. 

d) Ser tóxica para ajudar na esterilização. 

e) Ser inodora. 

 

22) A pele desempenha diversas funções: 

 

I. Proteção. 

II. Proteção imunológica. 

III. Termorreguladora. 

IV. Percepção sensorial. 

V. Síntese de substâncias químicas. 

 

Aponte a alternativa correta que contém os itens corretos: 

 

a) I, II, III, IV. 

b) I, II, III, V. 

c) I, III, IV, V. 

d) II, III, IV, V. 

e) Todos estão corretas. 
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23) São fatores que interferem no processo de cicatrização: 

 

I. Hipovolemia. 

II. Nutrição. 

III. Idade. 

IV. Hormônios. 

V. Álcool e drogas. 

 

Aponte a alternativa correta que contém os itens corretos: 

 

a) I, II, III, IV. 

b) I, II, III, V. 

c) I, III, IV, V. 

d) II, III, IV, V. 

e) Todas estão corretas. 

 

24)  Aponte a alternativa correta: 

Como regra geral, a retirada de pontos no couro cabeludo de dá após quantos dias?  

 

a) 1 a 3 dias. 

b) 2 a 4 dias. 

c) 3 a 5 dias. 

d) Após 7 dias. 

e) Nenhuma alternativa correta. 

 

25) Os objetivos das bandagens são? Aponte a alternativa correta. 

 

a) Contenção. 

b) Compressão. 

c) Correção. 

d) Proteção. 

e) Todas estão corretas. 

 

26)  São regras para a aplicação de ataduras, exceto o exposto na alternativa: 

 

a) Colocar o cliente em posição anatômica e o membro em posição funcional. 

b) Escolher tipo e tamanho de atadura adequado com o local. 

c) Não aplicar a atadura no sentido da circulação venosa e aplicar a atadura com a 

parte externa da atadura em contato com a pele. 

d) Não deixar a atadura muito frouxa, nem muito apertada. 

e) Proteger com algodão as pregas naturais do corpo, como axilas e orelhas. 

 

27) São problemas comuns relacionados à oxigenação, exceto o exposto na alternativa: 

 

a) Respiração de 12 a 20 mpm. 

b) Dispneia. 

c) Sibilos. 

d) Expectoração. 

e) Baqueteamento dos dedos. 
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28)  São medidas para facilitar o esvaziamento da bexiga para evitar o cateterismo 

vesical: 

 

I. Transmitir atitudes calmas ao cliente. 

II. Oferecer medicamentos que aliviam a dor (se presente). 

III. Atender prontamente a solicitação do cliente de urinar. 

IV. Favorecer a posição mais adequada ao cliente. 

V. Aplicar bolsas de água quente na região inferior do abdômen. 

 

Aponte a alternativa correta que contém os itens corretos: 

 

a) I, II, III, IV. 

b) I, II, III, V. 

c) I, III, IV, V. 

d) II, III, IV, V. 

e) Todas estão corretas. 

 

29)  Os problemas intestinais mais comuns são: 

 

I. Constipação. 

II. Diarreia. 

III. Flatulência. 

IV. Hemorroidas. 

V. Enteróclise. 

 

Aponte a alternativa correta que contém os itens corretos: 

 

a) I, II, III, IV. 

b) I, II, III, V. 

c) I, III, IV, V. 

d) II, III, IV, V. 

e) Todas estão corretas. 

 

30) Teoricamente todo corpo poderia ser utilizado na aplicação  de medicação via 

intradérmica, porém, tendo-se em vista os objetivos que indicam o uso dessa via, o local 

deve ser, exceto o exposto na alternativa: 

 

a) Claro. 

b) Com pouca pigmentação. 

c) Poucos pelos. 

d) Pouca vascularização profunda. 

e) De fácil acesso para leitura dos resultados das reações aos antígenos injetados. 
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




