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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA 
 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
EDITAL Nº 001/2013 

DATA: 22/12/2013 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora do seu início. 
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 TECNOLOGIA 
 
1º Para começar, ele nos olha na cara. Não é como 
a máquina de escrever, que a gente olha de cima, com 
superioridade. Com ele é olho no olho. Ou tela no olho. 
Ele nos desafia. Parece estar dizendo: vamos lá, seu 
desprezível pré-eletrônico, mostre o que você sabe 
fazer. A máquina de escrever faz tudo que você manda, 
mesmo que seja a tapa. Com o computador é diferente. 
Você faz tudo que ele manda. Ou precisa fazer tudo ao 
modo dele, _______ ele não aceita. Simplesmente 
ignora você. Mas se apenas ignorasse ainda seria 
suportável. Ele responde. Repreende. Corrige. Uma tela 
vazia, muda, nenhuma reação aos nossos comandos 
digitais, tudo bem. Quer dizer, você se sente como 
aquele cara que cantou a secretária pelo telefone antes 
de se dar conta de que era uma secretária eletrônica. É 
um _________, só que privado. Mas quando você o 
manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz 
“errado”. Não diz “Burro”, mas está implícito. É pior, 
muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele faz “bip”. 
Assim, para todo mundo ouvir.  
2º Outra coisa: ele é mais inteligente que você. 
Sabe muito mais coisa e não tem nenhum pudor em 
dizer que sabe. Que ele só desenvolverá todo o seu 
potencial quando outro igual a ele o estiver 
programando. A máquina de escrever podia ter recursos 
que você também nunca usaria, mas não tinha a mesma 
empáfia, o mesmo ar de quem só aguentava os 
humanos por falta de coisa melhor, no momento. E a 
máquina, mesmo nos seus instantes de maior 
impaciência conosco, jamais faria “bip” em público. 
3º Dito isto, é preciso dizer também que quem 
provou pela primeira vez suas letrinhas dificilmente 
voltará à máquina de escrever sem a sensação de que 
está desembarcando de uma Mercedes e voltando à 
carroça. Está certo, jamais teremos com ele a mesma 
confortável cumplicidade que tínhamos com a velha 
máquina. É outro tipo de relacionamento, mais formal e 
___________. Mas é fascinante. Agora compreendo o 
entusiasmo de gente que dividem a sua vida 
profissional em antes dele e depois dele. Sinto falta do 
papel e da fiel Bic, sempre pronta a inserir entre uma 
linha e outra a palavra que faltou na hora, e que nele foi 
substituída por um botão, que, além de mais rápido, 
jamais nos sujará os dedos, mas acho que estou 
sucumbindo. Sei que nunca seremos íntimos, mesmo 
porque ele não ia querer se rebaixar a ser meu amigo, 
mas retiro tudo o que pensei sobre ele. Claro que você 
pode concluir que eu só estou querendo agradá-lo, 
precavidamente, mas juro que é sincero. 
4º Quando saí da redação do jornal depois de usar 
o computador pela primeira vez, cheguei em casa e bati 

na minha máquina. Sabendo que ela aguentaria sem 
reclamar, como sempre, a pobrezinha. 

VERÍSSIMO, Luiz Fernando. Pai que não entende nada. Rio de Janeiro: L&PM, 

1997. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) se não – vexame – ezigente. 
b) senão – vechame – exigente. 
c) senão – vexame – exigente. 
d) se não – vechame – ezigente. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O computador passa a nos ignorar, quando 
deixamos de obedecer ao seu comando. 
II - O narrador aprecia facilmente a supremacia do 
computador sobre a máquina de escrever. 
III - O comportamento do narrador em relação ao 
computador era de respeito e medo de que este não 
atendesse às suas expectativas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o sinônimo é 
inadequado ao significado original do texto: 
a) empáfia (2º parágrafo) – altivez. 
b) cumplicidade (3º parágrafo) – camaradagem. 
c) sucumbindo (3º parágrafo) – vencido. 
d) precavidamente (3º parágrafo) – cuidadosamente. 
 
04 - Analise as afirmativas referentes à acentuação 
gráfica das palavras retiradas do texto e em seguida 
assinale a afirmativa incorreta: 
a) Os vocábulos “máquina” e “eletrônico” são 
acentuados por serem proparoxítonas. 
b) As palavras “secretária” e “impaciência” obedecem à 
mesma regra de acentuação. 
c) A palavra “substituída” o “i” é acentuado por ser 
tônico de hiato. 
d) As paroxítonas “desprezível” e “suportável” são 
acentuadas porque terminam em “el”. 
 
05 - Em “que cantou a secretária” – ao se substituir 
a secretária por um pronome, de acordo com a 
norma culta tem-se: 
a) que a cantou. 
b) que lhe cantou. 
c) que cantou-lhe. 
d) que cantou ela. 
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06 - Um grupo formado por 15 operários realiza 
determinada obra em 72 dias, trabalhando 10 horas 
por dia. Se esse grupo fosse constituído por 18 
operários, trabalhando 8 horas por dia, essa mesma 
obra seria realizada em: 
a) 70 dias. 
b) 72 dias. 
c) 75 dias. 
d) 78 dias. 
 
07 - Lúcio possui um reservatório em formato 
cúbico cuja área da base mede 9 m2. Sabe-se que em 
determinado momento, a água no interior desse 
reservatório está na marca correspondente a 3/4 da 
sua altura. Nesse momento, o volume de água no 
interior desse reservatório equivale a: 
a) 15750 litros. 
b) 17500 litros. 
c) 20000 litros. 
d) 20250 litros. 
 
08 - Um terreno em formato de retângulo possui 
comprimento medindo 6 m a mais que a largura. 
Sabe-se que a área ocupada por esse terreno é de 
432 m2. Assinale a alternativa correta: 
a) O perímetro desse terreno mede 84 m. 
b) A largura desse terreno mede 24 m. 
c) O comprimento desse terreno mede 25 m. 
d) O comprimento desse terreno mede 22 m. 
 
09 - Uma pesquisa realizada com 160 pessoas 
apontou que 70% delas tomam refrigerante tipo A, 
que 2/5 tomam refrigerante tipo B, e que 10 pessoas 
não tomam refrigerante. Assinale a alternativa 
correta: 
a) Apenas 38 pessoas tomam o refrigerante tipo B. 
b) Apenas 26 pessoas tomam os dois tipos de 
refrigerante. 
c) Apenas 36 pessoas tomam os dois tipos de 
refrigerante. 
d) Apenas 86 pessoas tomam o refrigerante tipo A. 
 
10 - A soma de três números consecutivos é igual a 
135. O menor desses números é: 
a) 42. 
b) 43. 
c) 44. 
d) 45. 
 
11 - A operação Caixa de Pandora, da Polícia 
Federal, apurou a existência de compra de votos 
pelo ex-governador José Roberto Arruda, pela 
Deputada Federal Jaqueline Roriz e de outros 
nomes menos conhecidos da cena política nacional. 

Os dois nomes citados acima estão ligados 
diretamente a escândalos ocorridos em que Unidade 
da Federação? 
a) Distrito Federal. 
b) Goiás. 
c) Pernambuco. 
d) Minas Gerais. 
 
12 - Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA dos ciclos econômicos do 
município de Prado Ferreira: 
a) Cafeicultura � Avicultura e Pecuária � Lavouras de 
Cana-de-Açúcar, Milho, Soja e Trigo � Indústrias de 
Transformação.  
b) Cafeicultura � Lavouras de Cana-de-Açúcar, Milho, 
Soja e Trigo � Avicultura e Pecuária � Indústrias de 
Transformação.  
c) Lavouras de Cana-de-Açúcar, Milho, Soja e Trigo � 
Avicultura e Pecuária � Cafeicultura � Indústrias de 
Transformação.  
d) Lavouras de Cana-de-Açúcar, Milho, Soja e Trigo � 
Cafeicultura � Avicultura e Pecuária � Indústrias de 
Transformação.  
 
13 - Itens de segurança como “airbag” e “freio 
ABS” estão previstos para serem instalados em 
todos os veículos fabricados no Brasil, porém 
algumas manobras estão sendo tentadas para 
postergar esta medida. Quem tem a competência 
para manter a decisão ou adiar a implantação destes 
itens nos veículos zero km? 
a) Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
b) Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores 
c) Conselho Nacional de Trânsito. 
d) Ministério da Indústria e Comércio. 
 
14 - O Município de Prado Ferreira pertence a que 
Comarca? 
a) Cambé. 
b) Jaguapitã. 
c) Miraselva. 
d) Porecatu. 
 
15 - Durante a verificação dos sinais vitais dos 
pacientes, percebe-se que a febre possui 
características que diferem de acordo com o padrão 
de elevação da temperatura corporal. Assim, a febre 
pode ser: 
a) Intermitente: picos de febre espaçados com níveis de 
temperatura acima de 38°. 
b) Remitente: Períodos de febre e diminuição com 
retorno aos níveis de temperatura normais. 
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c) Recorrente: Períodos de episódios febris espaçados 
por valores de temperatura aceitável. 
d) Constante: continuamente inferior a 37°, que pode 
sofrer pouca flutuação. 
 
16 - Para realizar o procedimento de aferição da 
pressão arterial é preciso questionar o paciente 
sobre algumas situações que podem alterar os 
valores obtidos, exceto: 
a) Estar com a bexiga cheia. 
b) Ingestão de bebida alcoólica nos últimos 30 minutos. 
c) Ato de fumar nos últimos 30 minutos. 
d) Manter o braço estendido na altura do nível do 
coração. 
 
17 - A terminologia básica quando se trata de 
situações relacionadas a respiração do paciente 
incluem: 
a) Dispneia: diminuição do número de movimentos 
respiratórios. 
b) Bradipneia: aumento do número de movimentos 
respiratórios. 
c) Ortopneia: respiração facilitada em posição vertical. 
d) Taquipneia: dor ou dificuldade para respirar. 
 
18 - Estas são regras básicas para administração de 
medicamentos, exceto: 
a) Todo medicamento a ser administrado no paciente 
deve ser prescrito pelo médico. 
b) Somente em caso de emergência, administrar 
medicamentos prescritos verbalmente pelo médico. 
c) Lavar as mãos antes de preparar e administrar 
medicamentos. 
d) Conversar durante o preparo do medicamento para 
desviar atenção. 
 
19 - Para administrar medicamentos por via oral, a 
equivalência abaixo está correta: 
a) 5 ml = uma colher de sobremesa. 
b) 10 ml = uma colher de sopa. 
c) 3 ml = uma colher de sobremesa. 
d) 15 ml = uma colher de sopa. 
 
20 - A alternativa que apresenta vias parenterais 
para administrar medicamentos é: 
a) Intradérmica, subcutânea e intramuscular. 
b) Cutânea, tópica e gástrica. 
c) Oral, vaginal e retal. 
d) Nasal, ocular e auricular. 
 
 
 

21 - A conceituação está correta em qual 
alternativa? 
a) Via intradérmica: é a introdução de pequena 
quantidade de medicamento entre a pele e o tecido 
subcutâneo. 
b) Via subcutânea: é a introdução de pequena 
quantidade de medicamento entre a pele e o tecido 
subcutâneo. 
c) Via intramuscular: é a introdução de uma droga na 
hipoderme. 
d) Via intravenosa: é a introdução de medicamentos nas 
camadas musculares. 
 
22 - Para administração de medicamentos por via 
intramuscular, devemos optar pela área de 
aplicação mais adequada de acordo com o 
medicamento e a idade do paciente. O local também 
conhecido como Hochsteter é: 
a) Região deltoide. 
b) Região ventro-glútea. 
c) Região dorso-glútea. 
d) Face ântero-lateral da coxa. 
 
23 - O gotejamento adequado para que um Soro 
Glicosado 5% de 1000 ml seja infundido em 12 
horas é: 
a) 28 gt/min. 
b) 36 gt/min. 
c) 42 gt/min. 
d) 54 gt/min. 
 
24 - De acordo com a classificação de artigos 
segundo o risco potencial de contaminação, a 
sequência que apresenta um artigo crítico, um semi-
crítico e um não crítico é: 
a) Agulhas, cateteres, sonda nasogástrica. 
b) Cateteres intravenosos, cânula endotraqueal, 
equipamentos respiratórios. 
c) Agulhas, sonda nasoenteral, termômetro. 
d) Abocath, estetoscópio, otoscópio. 
 
25 - Curativo é o tratamento de qualquer tipo de 
lesão da pele ou mucosas que possui diversas 
finalidades, dentre elas a de prevenir e tratar 
infecções. Ao realizar um curativo, o auxiliar de 
enfermagem não deve: 
a) Lavar as mãos entes de manipular o material estéril. 
b) Procurar ser lento, aumentando o tempo de 
exposição da ferida e dos materiais estéreis. 
c) Não falar ao manipular o material durante o curativo. 
d) Considerar contaminado qualquer objeto que toque 
em locais não esterilizados. 
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26 - Hemorragia é a perda maciça de sangue, 
consequente ao rompimento de vasos sanguíneos, 
provocado por cortes, amputações, fraturas etc. 
Dentre as alternativas abaixo, qual delas não se 
relaciona a perda sanguínea? 
a) Hemoptise. 
b) Epistaxe. 
c) Sialorreia. 
d) Hematêmese. 
 
27 - As convulsões são alterações no funcionamento 
do cérebro que provocam contrações musculares 
descontroladas. Ao prestar primeiros socorros a 
paciente convulsionando, esta é uma medida 
adequada: 
a) Devido ao trismo, é indicado introduzir qualquer 
objeto entre a arcada dentária superior e inferior 
visando proteger-lhe a língua. 
b) Segurar o paciente limitando os movimentos das 
contrações musculares, assim diminui os riscos de bater 
partes do corpo em objetos que causem traumas 
musculares. 
c) Manter o paciente na cama ou no chão, afrouxando 
suas roupas e afastando dos objetos ao redor. 
d) Deitar o paciente em posição dorsal, para evitar que 
se engasgue com saliva, vômito ou secreções. 
 
28 - Dentre as vacinas abaixo, qual possui menor 
tempo de validade após abertura do frasco? 
a) Vacina contra Febre Amarela. 
b) Vacina contra Tuberculose. 
c) Vacina Tríplice Viral. 
d) Vacina Tríplice Bacteriana. 
 
29 - A proteção contra o tétano na gestante e 
prevenção no recém-nascido é realizada com qual 
destas vacinas? 
a) DTP. 
b) dt. 
c) DT. 
d) SRC. 
 
30 - As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 
no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 
ainda aos seguintes princípios, com exceção de: 
a) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
b) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento 
de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática. 

c) Participação da comunidade. 
d) Centralização político-administrativa, com direção 
única em cada esfera de governo. 
 




