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CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 03 de Matemática, 03 de 
Conhecimentos Gerais e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 01) Indique a alternativa 

INCORRETA quanto ao emprego de 

SESSÃO, SEÇÃO e CESSÃO. 

A) Assistimos a uma sessão de 

cinema. 

B) Vendi meu carro através da seção 

de classificados daquele jornal. 

C) Aquele renomado autor fez a 

cessão dos direitos autorais da sua 

maior publicação. 

D) A assembleia reuniu-se em seção 

extraordinária. 

E) Comprei seu presente na seção de 

brinquedos da loja. 

Questão 02)  Com relação ao uso do 

ONDE e AONDE, a alternativa 

correta é: 

A) Aonde está Maria? 

B) Onde eu vou, infelizmente,  não 

posso levar você. 

C) Aonde ele mora? 

D) Não sei aonde te esperar 

E) Onde está Maria? 

Questão 03) Aponte a alternativa 

INCORRETA quanto ao uso do HÁ e 

A. 

A) Há dois meses que ele não 

aparece aqui. 

B) Ele chegou de viagem há uma 

semana. 

C) Estou neste novo emprego a duas 

semanas. 

D) Daqui a dois meses ele embarca 

para Manaus. 

E) Ela voltará daqui a um mês. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Considere o seguinte texto para 

responder às questões 04 e 05. 

Em algumas cidades são comuns 

feiras, nas quais produtos (frutas, 

legumes e verduras) cultivados por 

famílias de agricultores são 

comercializados. Algumas dessas 

feiras acontecem no período noturno 

e a essas se dá o nome de „feira da 

lua‟. Uma senhora que comercializa 

bolos doces em uma feira da lua, 

vende cada pedaço de bolo a R$ 2,20. 

Sabemos que em um dia em que 

vendeu 72 pedaços de bolo, gastou 

R$ 32,30 com os ingredientes, R$ 

4,40 com gás e R$ 2,50 com 

guardanapos. 

Questão 04) Qual foi o lucro obtido 

com a venda dos pedaços de bolo?  

A) R$ 158,40 

B) R$ 119,20 

C) R$ 126,10 

D) R$ 154,00  

E) R$ 121,70 

 

Questão 05) Por meio de qual 

expressão matemática é possível 

obter o preço do bolo (  em função 

da quantidade de pedaços vendidos 

( )? 

A)   

B)  

C)  

D)  

E)  
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Questão 06) Um dos grandes 

problemas de grandes cidades é a 

falta de lugares para estacionar, dado 

que a frota de veículos cresce a cada 

dia. Luiz, observando isso em sua 

cidade, decide construir um 

estacionamento. Para isso pesquisa 

as dimensões que cada vaga do 

estacionamento deverá ter e observa 

que para veículos de passeio será 

necessário que as vagas tenham 5,80 

m de comprimento e 2,20 m de 

largura. Considerando as vagas do 

estacionamento de Luiz na forma 

retangular, cada vaga terá 

A)   de área e 16 m de 

perímetro. 

B)   de área e 12,76 m de 

perímetro. 

C)   de área e 14 m de 

perímetro. 

D)   de área e 10,76 m de 

perímetro. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 07) A sigla BRIC‟s denomina 

um grupo de países considerados 

emergentes e que têm conseguido um 

desempenho econômico positivo e 

satisfatório que lhes dá destaque 

especialmente diante da crise 

econômica que atinge em especial a 

Europa e a zona do euro. Essa sigla diz 

respeito originalmente aos seguintes 

países, respectivamente: 

 

 

A) Brasil, Rússia, Índia e China. 

B) Brasil, Rússia, Irlanda e Coreia do 

Sul. 

C) Brasil, Rússia, Irã e China. 

D) Brasil, Reino Unido, Índia e Coreia 

do Sul. 

E) Brasil, Reino Unido, Irlanda e 

Coreia do Sul. 

Questão 08) Em 1997 foi assinado o 

“Protocolo de Kyoto” entre diversos 

países. O governo norte-americano foi 

um dos que se recusaram a ratificar 

esse acordo. De uma forma geral, esse 

documento internacional trata da: 

A) redução e emissão de poluentes 

atmosféricos. 

B) redução dos níveis de trabalho 

infantil e escravo. 

C) criação de normas de controle 

sobre o conteúdo da internet. 

D) redução das barreiras 

alfandegárias entre os países 

signatários. 

E) possibilidade de controle 

internacional sobre o cerrado 

brasileiro. 

Questão 09) São países da América 

do Sul que fazem fronteira com o 

Estado do Paraná: 

A) Argentina e Uruguai. 

B) Argentina e Paraguai. 

C) Argentina e Bolívia. 

D) Paraguai e Bolívia. 

E) Bolívia e Uruguai. 

 
 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

Questão 10) Esterilização é o 

processo que promove completa 

eliminação ou destruição de todas as 

formas de micro-organismo 

presentes: vírus, bactérias, fungos, 

protozoários, esporos. O processo de 

esterilização pode ser: físico, químico, 

físico-químico, como visto na tabela 

exposta.  

MÉTODOS DE 

ESTERILIZAÇÃO 
Correspondências 

Métodos físicos 

 vapor 

saturado/autoclaves 

 calor seco  

 raios gama/cobalto   

Métodos 

químicos   

 glutaraldeído   

 formaldeído   

 ácido peracético   

Métodos físico- 

químicos 

 esterilizadoras a 

óxido de etileno 

(ETO)   

 plasma de peróxido 

de hidrogênio   

 plasma de gases 

(vapor de ácido 

peracético e 

peróxido de 

hidrogênio; 

oxigênio, hidrogênio 

e gás argônio)    

 vapor de 

formaldeído   

Assinale a alternativa que 

corresponde à resposta correta. 

A) Em métodos físicos, não são 

usados autoclave e estufa. 

B) A esterilização a vapor é realizada 

em autoclaves, por um processo  

 

que possui fases de remoção do 

ar, penetração do ar e secagem. 

C) De forma geral, os métodos físico-

químicos são processos que não 

são realizados com baixas 

temperaturas. A esterilização a 

baixa temperatura é requerida 

para materiais termo sensíveis 

e/ou sensíveis à umidade. 

D) O Óxido de Etileno não é um 

produto tóxico e tem sido o 

produto mais frequentemente 

utilizado como processo de baixa 

temperatura. Alguns estados 

americanos têm requerido redução 

da emissão de Óxido de Etileno de 

90 a 99% pelos seus efeitos 

nocivos. O Óxido de Etileno não é 

um produto tóxico. 

E) Os indicadores que demonstram a 

eficácia dos métodos de 

esterilização podem ser 

mecânicos, químicos e biológicos e 

são utilizados mais 

frequentemente para métodos 

automatizados. 

Questão 11) O ambiente hospitalar 

merece cuidados especiais para o 

controle da infecção hospitalar. 

Classificamos os medicamentos orais 

e inaláveis como sendo 

A) críticos. 

B) não críticos. 

C) semicríticos. 

D) subcríticos. 

E) aqueles que penetram nos tecidos 

subepiteliais. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 12) Aponte a pressão 

arterial a partir da qual uma pessoa 

pode ser considerada hipertensa. 

A) 150/100 mmHg. 

B) 120/90 mmHg. 

C) 110/80 mmHg. 

D) 130/80 mmHg.  

E) 140/90 mmHg. 

Questão 13)  A coleta de materiais 

para exames laboratoriais deve ser 

feita observando-se a rotina 

recomendada pelos laboratórios de 

análises clínicas e rotina da unidade 

de saúde onde se trabalha. Assinale a 

alternativa correta. 

A) A coleta de fezes, urina e escarro é 

geralmente feita conforme a 

técnica recomendada, colocando o 

material coletado em recipientes 

específicos, devidamente 

identificados e mantidos em 

conservação no freezer, atentando 

para o tempo devido, a fim de 

manter seu estado natural. 

B) A coleta de fezes, urina e escarro é 

geralmente feita com a 

antecedência de 24 horas; deve-se 

colocar o material coletado em 

recipientes específicos, 

devidamente identificados e 

mantidos em conservação 

conforme a rotina do serviço, 

atentando-se para o tempo devido, 

a fim de manter seu estado 

natural. 

C) A coleta de fezes, urina e escarro é 

geralmente feita colocando os 

materiais coletados todos num 

mesmo recipiente rotulado com o 

nome do paciente, especificação  

 

do material e quantidade. Os 

materiais deverão ser ainda 

mantidos em conservação 

conforme a rotina do serviço, 

atentando-se para o tempo devido, 

a fim de manter seu estado 

natural. 

D) A coleta de fezes, urina e escarro é 

geralmente feita conforme a 

técnica recomendada, colocando o 

material coletado em recipientes 

específicos, devidamente 

identificados e mantidos em 

conservação conforme a rotina do 

serviço, atentando-se para o 

tempo devido, a fim de manter seu 

estado natural. 

E) A coleta de fezes, urina e escarro é 

geralmente feita conforme a 

técnica recomendada, ou seja, 

colocando o material coletado em 

recipientes específicos, 

devidamente identificados e 

mantidos em conservação na 

geladeira da copa por 12 horas. 

Esse material deverá depois ser 

enviado para o laboratório de 

análises clínicas. 

Questão 14) Aponte aquela que é 

considerada uma doença sexualmente 

transmissível imunizável. 

A) Sífilis 

B) AIDS 

C) Gonorreia  

D) Hepatite B 

E) Hepatite C 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 15) Para que os 

medicamentos sejam administrados, 

é necessário que se conheçam seus 

principais efeitos colaterais e/ou 

adversos. A esse respeito, assinale a 

alternativa correta. 

A) Os medicamentos sedativos 

causam agitação. 

B) Os medicamentos analgésicos 

causam febre prolongada. 

C) Os medicamentos antieméticos 

provocam vômito intenso. 

D) Os medicamentos hipoglicemiantes 

aumentam a glicemia. 

E) Alguns medicamentos anti-

hipertensivos podem causar tosse. 

Questão 16) A respeito da Portaria 

nº 2.048/MS de 05/11/2012, assinale 

a alternativa INCORRETA. 

A) Art. 1º - Aprovar, na forma do 

Anexo desta Portaria, o 

Regulamento Técnico dos Sistemas 

Estaduais de Urgência e 

Emergência. 

B) O Sistema Estadual de Urgência e 

Emergência deve ser 

implementado dentro de uma 

estratégia de “Promoção da 

Qualidade de Vida” como forma de 

enfrentamento das causas das 

urgências. 

C) A Regulação Médica das Urgências, 

baseada na implantação de suas 

Centrais de Regulação é o 

elemento ordenador e orientador 

dos Sistemas Estaduais de 

Urgência e emergência. 

D) Toda equipe da Unidade deve ser 

capacitada nos Núcleos de 

Educação em Urgências e treinada  

 

em serviço e, desta forma, 

capacitada para executar suas 

tarefas. 

E) Dispensam-se na Unidade as 

Rotinas de Funcionamento e 

Atendimento escritas, atualizadas 

a cada 04 anos e assinadas pelo 

responsável técnico. 

Questão 17) Fraturas são causadas 

por ações externas, movimentos 

bruscos ou anormais ou doenças nos 

ossos. Sobre o tema, fazem-se as 

seguintes afirmações: 

I. as fraturas podem ser fechadas ou 

expostas; 

II. são alguns indícios de fratura: a 

dor local, a incapacidade de 

movimentação e a deformação; 

III. em caso de suspeita de fratura de 

coluna, procurar manter a pessoa 

de pé, em posição ereta; 

IV. a fratura exposta é aquela em que 

o osso e o ponto da fratura podem 

ser claramente identificados sem 

que a pele esteja rompida; 

V. em caso de fratura fechada, o 

membro deve ser colocado em 

posição confortável e natural, 

devendo-se imobilizá-lo acima e 

abaixo da fratura. 

Escolha a alternativa que indica as 

afirmativas corretas. 

A) Somente as afirmativas III e IV. 

B) Somente as afirmativas I, II e IV. 

C) Somente as afirmativas I, II e V. 

D) Somente as afirmativas I, III e IV. 

E) Somente as afirmativas II, III e V. 
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Questão 18) Doenças transmissíveis 

são aquelas causadas por um agente 

infeccioso específico ou pela toxina 

por ele produzida, por meio da 

transmissão desse agente ou de seu 

produto tóxico, a partir de uma 

pessoa ou animal infectado, ou ainda 

de um reservatório para um 

hospedeiro suscetível, quer direta ou 

indiretamente, intermediado por 

vetor ou ambiente. Com base nessa 

informação, assinale a alternativa em 

que todas as doenças citadas são 

transmissíveis. 

A) Tuberculose, leishmaniose e 

hepatites virais. 

B) Hipertensão arterial, hanseníase e 

dengue. 

C) Diabetes mellitus, meningite e 

malária. 

D) Febre tifoide, cirrose hepática e 

coqueluche. 

E) Cólera, leptospirose e asma.  

Questão 19) O ferimento é uma 

quebra de integridade dos tecidos 

internos ou externos do corpo. Sobre 

o mesmo, é correto afirmar que 

I. os ferimentos podem ser abertos 

(quebras da pele ou da mucosa) e 

fechados (ocorrem com tecidos 

debaixo da pele); 

II. entre os procedimentos indicados 

para tratar de um ferimento 

estão: limpar o ferimento com 

água limpa e proteger o ferimento 

com gaze esterilizada ou pano 

limpo; 

III. pode-se estancar eventuais 

sangramentos, utilizando-se, para  

 

 

tanto, o açúcar ou o pó de café, 

entre outros; 

IV. em caso de sangramento no nariz, 

não se deve procurar estancá-lo 

para que a higienização natural 

seja possível; 

V. em caso de ferimento nos olhos, 

não se deve esfregá-los. 

Escolha a alternativa que indica as 

afirmativas corretas. 

A) Somente as afirmativas I, II e III. 

B) Somente as afirmativas I, II e IV. 

C) Somente as afirmativas I, II e V. 

D) Somente as afirmativas II, III e V. 

E) Somente as afirmativas II, IV e V. 

Questão 20) A região de escolha 

para administração de medicamentos 

pela via intramuscular em recém-

nascidos é o músculo  

A) glúteo. 

B) deltoide. 

C) abdominal. 

D) vasto lateral da coxa. 

E) tibial anterior. 

Questão 21) A hemorragia é uma 

complicação pós-operatória que 

requer monitoramento dos sinais 

vitais. São manifestações clínicas que 

podem evidenciar hemorragia: 

A) hipertermia e pele fria. 

B) palidez e aumento da PA. 

C) taquicardia e hipotermia. 

D) queda da saturação de O2 e sinais 

estáveis. 

E) taquicardia e hipertermia. 
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Questão 22)  Alguns casos de socorro 

levam o socorrista a verificar o pulso 

da vítima através da apalpação digital 

do pulso carotídeo. Estando este 

ausente, deve-se realizar uma 

massagem, que consiste na aplicação 

de uma pressão sobre o tórax da vítima 

contra uma superfície rígida e 

resistente, o que provocará uma 

compressão do coração entre o esterno 

e a coluna dorsal, e um aumento de 

pressão intratoráxica, provocando o 

esvaziamento ativo e enchimento 

passivo das cavidades do coração, 

fazendo o sangue circular por todo o 

organismo. Neste caso, estamos 

descrevendo 

A) uma respiração artificial. 

B) uma massagem pulmonar. 

C) uma regurgitação. 

D) uma massagem cardíaca. 

E) massagem cardiorrespiratória. 

Questão 23) A Lei do Planejamento 

Familiar nº 9.263, de 12 de janeiro 

de 1996, em seu Artigo 2°, conceitua 

planejamento familiar como sendo 

A) um conjunto de ações de 

regulação da fecundidade pelo 

homem. 

B) um conjunto de ações de 

regulação da fecundidade que 

garanta direitos iguais de 

constituição, limitação do número 

de filhos unicamente pela mulher. 

C) um conjunto de ações de 

regulação da fecundidade que 

garanta direitos à  mulher de 

aumento da prole, com 

distribuição de contraceptivos 

pelos serviços de saúde. 
 

 

D) um conjunto de ações de 

regulação da fecundidade que 

garanta direitos somente à 

mulher, uma vez que saúde é 

direito do estado e dever de todos. 

E) um conjunto de ações de 

regulação da fecundidade que 

garanta direitos iguais de 

constituição, limitação ou aumento 

da prole pela mulher, pelo homem 

ou pelo casal. 

Questão 24) Com base no código de 

ética do profissional da enfermagem, 

aponte o que NÃO constitui princípio 

fundamental dessa profissão. 

A) A enfermagem é uma profissão 

comprometida com a saúde do ser 

humano e da coletividade. Atua na 

promoção, proteção, recuperação da 

saúde e reabilitação das pessoas, 

respeitando os preceitos éticos e 

legais.  

B) O profissional de enfermagem 

participa, como integrante da 

sociedade, das ações que visem 

satisfazer às necessidades de saúde 

da população.  

C) O profissional de enfermagem 

respeita a vida, a dignidade e os 

direitos da pessoa humana, em todo 

o seu ciclo vital, sem discriminação 

de qualquer natureza.  

D) O profissional de enfermagem 

exerce suas atividades com justiça, 

competência, responsabilidade e 

honestidade.  

E) O profissional de enfermagem 

presta assistência à saúde visando à 

promoção do ser humano 

individualmente. 
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Questão 25) Curativo é o 

tratamento de qualquer tipo de lesão. 

Consiste na limpeza da lesão, 

contribuindo para o processo de 

cicatrização. Assinale a alternativa 

correta quanto ao tipo de curativo 

que tem por objetivo estancar 

hemorragia ou vedar bem uma 

incisão. 

A) Curativo oclusivo. 

B) Curativo aberto. 

C) Curativo compressivo. 

D) Curativo com drenagem. 

E) Curativo com irrigação. 

Questão 26) Sondagem nasogástrica 

é a introdução de uma sonda/cateter 

através do nariz ou da boca até o 

estômago, e tem como finalidade, 

EXCETO 

A) lavagem gástrica. 

B) administração de medicamentos. 

C) infusão de dietas. 

D) descompressão gástrica. 

E) controlar o volume urinário. 

Questão 27) Analise as alternativas 

abaixo sobre os principais fatores de 

risco de câncer cérvico-uterino e 

assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Inexistência do hábito de fumar. 

B) Doenças sexualmente 

transmissíveis. 

C) Múltiplos parceiros. 

D) Relações sexuais precoces. 

E) Infecção pelo HPV (Vírus Papiloma 

Humano). 

 

 

Questão 28) No ambiente 

hospitalar, artigos críticos são aqueles 

que penetram o sistema vascular ou 

que estão conectados diretamente 

com esse sistema. NÃO constitui 

artigo crítico: 

A) intracath. 

B) jelcos. 

C) endoscópios. 

D) scaps. 

E) cateter vascular. 

Questão 29) Na  área de saúde, o 

ambiente de trabalho oferece aos 

profissionais múltiplos e variados 

riscos, causados por agentes 

químicos, físicos, biológicos, 

ergométricos, etc. Analise as 

alternativas abaixo e  assinale a que 

corresponde  ao cuidado com 

materiais perfurocortantes. 

 

A) Desconectar as agulhas das 

seringas. 

B) Jogar material perfurocortante em 

lixo comum. 

C) Usar agulhas para fixar papéis. 

D) Não reencapar agulhas. 

E) Não utilizar luvas de 

procedimentos para punção 

venosa e coleta de sangue. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 30) Relacione a segunda 

coluna de acordo com a primeira. 

 

1ª coluna 2ª coluna 

1) eupneia (  ) respiração 

acelerada 

2) dispneia (  ) respiração 

normal 

3) bradipneia (  ) ausência de 

movimentos 

respiratórios 

4) taquipneia (  ) dor ou 

dificuldade de 

respirar 

5) apneia (  ) diminuição do 

número de 

movimentos 

respiratórios 

Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

A) 3, 4, 5, 2 e 1 

B) 4, 1, 5, 2 e 3 

C) 1, 2, 3, 4 e 5 

D) 2, 1, 4, 3 e 5 

E) 5, 4, 3, 2 e 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







