
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

EDITAL Nº 155/13

NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR DE ENFERMAGEM - SAMU

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas:  Língua Portuguesa (05 questões), Matemática (05 questões),  Conhecimentos 
Gerais (05 questões) e Conhecimentos específi cos do emprego (25 questões).

II. Verifi que se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifi que o fi scal.

III.  Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifi que se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifi que 
o fi scal. 

V.  Você dispõe de 3h e 30min (três horas e 30 minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos fi nais 
para marcar o cartão de respostas. 

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 
recursal contra gabarito. 

VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 
no próprio cartão de respostas. 

IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                

X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

XI. Ao terminar a prova, entregue ao fi scal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 
no caderno não serão levadas em consideração. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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1  2  3  4  5 6       

31     

7  

32

8 

33

9  

34  

10  

35

11  

36  

12  

37  

13  

38  

14  

39  

15  

40  

16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  

26 27  28  29  30 



RASCUNHO



1

PORTUGUÊS
1) Assinale a alternativa correta que apresenta o assunto 

tratado no texto abaixo.
 São originadas pelo agrupamento de algumas substâncias 

na atmosfera, como o óxido de nitrogênio e de enxofre com 
vapor d`água dá origem aos ácidos nítricos e sulfúricos. A 
precipitação delas traz enorme prejuízo à lavoura e todos 
os seres vivos e gera um dos principais aborrecimentos das 
construções, que é a corrosão, destacando os monumentos 
históricos que sentem esse efeito, além disso, seu alto 
volume, causa transtornos com as inundações.  

 Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/geografi a/a-
poluicao-nas-grandes-cidades.htm, acesso em 22/11/2013. 
(adaptado)

a) O vapor d’água.
b) Chuvas.
c) Chuvas torrenciais.
d) Chuva ácida.

2) Assinale a única alternativa correta que apresenta o 
modo verbal dos verbos empregados no poema. 

José
(...)
Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse 
a valsa vienense, 
se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse... 
(...)
Carlos Drummond de Andrade

a) Modo Subjuntivo.
b) Modo Imperativo.
c) Modo Indicativo.
d) Modo imperado.

3) No trecho abaixo está grifado o termo MAS. Assinale a 
alternativa que apresenta a relação de sentido que esta 
conjunção estabelece com o que foi dito anteriormente 
a ela. 

José
(...)
Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse 
a valsa vienense, 
se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse... 
Mas você não morre, 
você é duro, José!
(...)
Carlos Drummond de Andrade

a) Adição.
b) Oposição 
c) Alternância.
d) Conveniência.

4) Leia os dois períodos abaixo. Se empregássemos, 
junto aos verbos ou locuções verbais destacados, 
os pronomes oblíquos que estão entre parênteses e 
fazendo ainda as alterações necessárias, diríamos que 
a única alternativa correta está expressa em: 
• Não saberíamos dizer onde o Brasil vai parar com tanta 

violência. (lhe)
• Helena imaginou boquiaberto de susto quando visse. 

(o – a)
a) Não lhe saberíamo-lhe dizer onde o Brasil vai parar 

com tanta violência. / Helena o imaginou boquiaberto 
de susto quando a visse.

b) Não saberíamos-lhe dizer onde o Brasil vai parar com 
tanta violência. / Helena imaginou-o boquiaberto de 
susto quando a visse.

c) Não lhe saberíamos dizer onde o Brasil vai parar com 
tanta violência. / Helena imaginou-o boquiaberto de 
susto quando a visse.

d) Não lhe saberíamos dizer onde o Brasil vai parar com 
tanta violência. / Helena imaginou boquiaberto de susto 
quando a visse.

5) Assinale a alternativa que substitui o termo grifado por 
um sinônimo.

 O futuro do país é impensável sem a Educação e sem a 
circulação dos novos saberes.
a) Praticável.
b) Concebível.
c) Imaginável.
d) Inimaginável.

MATEMÁTICA

6) Maria gastou 
1

6 '
 de suas economias no cabeleireiro 

 e dois terços com vestuário e ainda lhe sobrou R$ 
200,00. O valor que Maria gastou com vestuário foi:
a) R$ 200,00
b) R$ 800,00
c) R$ 1200,00
d) R$ 400,00

7) Se dirigir numa velocidade de 60 km/h um motorista 
faz um percurso em 270 minutos. Se a velocidade 
média fosse 15 km/h maior, o motorista faria o mesmo 
percurso em:
a) 337,5 minutos.
b) 67,5 minutos.
c) 3 horas e 26 minutos.
d) 216 minutos.

8) Se considerarmos o triplo do valor de um número 
X, em reais, fi cam faltando R$ 218,00 para pagar um 
produto, porém se considerarmos o quádruplo do valor 
do mesmo número X, sobram R$ 72,00 para pagar o 
produto. Desse modo, o valor do produto, em reais, é 
igual a:
a) R$ 1088,00
b) R$ 290,00
c) R$ 872,00
d) R$ 1200,00

9) Observando as afi rmações :
I. 27 hm = 270 dam
II. 0,37 dam2 = 3700 cm2

III. 2,38 cm = 0,000238 km
IV. 372 cm2 = 3,72 dm2

 Pode-se dizer que são incorretas:
a) Nenhuma delas.
b) Somente uma delas.
c) Somente duas delas.
d) Somente três delas.
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10) Dentre as alternativas abaixo a única correta é:

a) 
3

0,35
8

− > −  

b) 2,58 < 
257

100
 

c) 
2

65%
3
>  

d) 30% de 40% = 0,12

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Preencha a lacuna com a resposta correta. A demanda 
por mais médicos para trabalharem no Sistema Único de 
Saúde, o SUS, e em regiões mais pobres é de _________ 
profi ssionais, segundo o Ministério da Saúde.
a) 45.000.
b) 1.500.
c) 15.000.
d) 54.000.

12) O estado do Paraná com um PIB de R$ 189.269 milhões 
de reais, representando 6,1% do PIB nacional, é o: 
a) segundo maior do País.
b) quinto maior do País.
c) terceiro maior do País.
d) quarto maior do País.

13) A economia do município de Arapongas 
vendo crescendo fortemente e esse avanço no 
desenvolvimento é proveniente, principalmente, da 
agricultura e do seu: 
a) Pólo químico.
b) Pólo moveleiro.
c) Pólo industrial.
d) Pólo ferroviário.

14) A Secretaria Municipal de Finanças do município de 
Arapongas, tem como uma de suas atribuições: 
a) Gerir a a política tributária do Município, fi scalizando 

o cumprimento e desenvolvendo estudos e pesquisas 
relativas à melhoria no sistema de arrecadação 
municipal.

b) Programar, organizar, coordenar e executar atividades 
de promoção e desenvolvimento.

c) Gerir o código de postura do município e fi scalizar o seu 
cumprimento.

d) Elaborar programas de vigilância, prevenção de 
incêndios, manter e conservar próprios públicos

15) O francês Renê Cellot e sua fi lha tiveram uma 
importância na fundação do município de Arapongas, 
pois:
a) cultivaram os primeiros grãos se soja.
b) arrecadaram investimentos externos para o 

desenvolvimento do município.
c) investiram na construção de ferrovias.
d) compraram os primeiros lotes de terrenos.
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Artigos ___________ são aqueles que entram em 
contato com a pele não íntegra e membranas mucosas. 
Devem ser submetidos no mínimo à desinfecção. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.  
a) Não críticos.
b) Semicríticos.
c) Críticos.
d) Decisivos.

17) Desde a época em que os materiais hospitalares eram 
embalados em jornal, os invólucros para proteger o 
conteúdo esterilizado evoluíram muito, embora os 
cuidados e a atenção dispensada a essa etapa do 
preparo de materiais ainda sejam fatores críticos 
para garantir a manutenção da esterilidade. Sobre 
este assunto, leia as frases abaixo e marque (F) se a 
afi rmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, 
assinale a alternativa que contém a sequência correta.
(  ) Uma embalagem, para que seja considerada ideal, deve 

permitir adequada penetração e remoção do agente 
esterilizante.

(  ) Uma embalagem, para que seja considerada ideal, 
deve atrair umidade. 

(  ) Uma embalagem, para que seja considerada ideal, deve 
liberar partículas durante o processo de esterilização.

(  ) Uma embalagem, para que seja considerada ideal, deve 
ter baixa memória, facilitando a abertura dos pacotes, 
mas não impedindo sua confecção.

a) F,V,F,F.
b) V,V,V,V.
c) V,F,F,V.
d) F,F,F,V.

18) Durante a gravidez, todos os sistemas de órgãos da 
mulher passaram por mudanças a fi m de atender a 
necessidade do feto em desenvolvimento. Após o 
nascimento, o corpo da mulher passa por mudanças 
signifi cativas em todos os sistemas para que possa 
voltar ao estado pré-gravídico. Sobre os fenômenos 
involutivos e adaptações fi siológicas maternas, leia 
as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que 
corresponde a resposta correta.
I. O útero volta ao seu tamanho normal graças a um 

processo gradual chamado evolução. A principal 
causa é o aparecimento dos hormônios estrogênio e 
progesterona.

II. O colo retorna tipicamente ao seu estado de pré-
gravidez até a sexta semana do período pós-parto.

III. A vagina pode apresentar-se edemaciada, muito 
vascularizada e lisa, com sensibilidade à dor, e o tônus 
muscular é bem menor. Entre a terceira e a quarta 
semana, reaparecem as rugas próprias da mulher não 
gestante.

IV. A persistência de lóquios sanguinolentos pode signifi car 
involução uterina e levar à desconfi ança de infecção por 
retenção de restos placentários.

 Estão corretas as afi rmativas:
a) Apenas as frases II, III e IV estão corretas.
b) Todas as frases estão corretas.
c) Apenas as frases I e IV estão corretas.
d) Apenas as frases I, II e III estão corretas.

19) Ao prestar atendimento a uma vítima em choque 
hipovolêmico o médico solicitou que você a coloque 
na posição mais adequada para melhorar o fl uxo 
sanguíneo cerebral. Essa posição será:
a) Trendelemburg.
b) Decúbito ventral.
c) Decúbito dorsal horizontal.
d) Sim’s.

20) Em relação a realização de curativo de ferida cirúrgica 
limpa, assinale a alternativa correta.
a) Não importa a direção desde que a ferida seja limpa.
b) A limpeza do curativo deve ser realizada de fora para 

dentro com movimentos circulares.
c) A limpeza do curativo deve ser realizada de dentro para 

fora em sentido único.
d) A limpeza do curativo deve ser realizada de fora para 

dentro em sentido único.
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21) No atendimento a um adulto que se encontra caído na 
rua, a sequência a ser seguida por um profi ssional de 
saúde no suporte básico de vida será:
a) Acionar emergência, abrir via aérea, checar pulso e 

iniciar as compressões torácicas.
b) Ver, ouvir e sentir a respiração, acionar emergência,  

checar pulso e  iniciar as manobras de ressuscitação.
c) Checar responsividade, acionar emergência, checar 

pulso e  iniciar as compressões torácicas. 
d) Checar responsividade e respiração, acionar 

emergência, checar pulso e iniciar manobras de 
ressuscitação.  

22) A Advertência verbal consiste:
a) Na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 10 

(dez) vezes o valor da anuidade da categoria profi ssional 
à qual pertence o infrator.

b) Na admoestação ao infrator, de forma reservada, sendo 
registrada no prontuário do mesmo, na presença de 
duas testemunhas.

c) Em repreensão, sendo divulgada nas publicações ofi ciais 
dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e 
em jornais de grande circulação.

d) Na proibição do exercício profi ssional da enfermagem 
por um período não superior a 7 (sete) dias.

23) A desfi brilação é:
a) Um choque elétrico para reverter a parada cardíaca, 

exclusivamente, do portador de marcapasso provisório.
b) Um choque elétrico para reverter a parada cardíaca, 

exclusivamente, do portador de marcapasso defi nitivo.
c) Um choque elétrico para reverter a parada cardíaca. 
d) Um choque elétrico sincronizado aplicado para reverter 

algumas arritmias cardíacas.

24) Um paciente com intubação orotraqueal e que está 
hemodinamicamente instável deve receber os cuidados 
de enfermagem abaixo, exceto:
a) Evitar as mudanças de decúbito.
b) Monitorização periódica dos sinais vitais.
c) Observação do estado de consciência.
d) Manter a permeabilidade das vias aéreas.

25) Em relação ao choque hipovolêmico a gravidade do 
quadro clínico depende diretamente da (o):
a) Monitorização cardíaca.
b) Estado de consciência da vítima.
c) Existência de múltiplas fraturas.
d) Quantidade e velocidade da perda líquida.

26) Ao prestar atendimento a um paciente do sexo 
masculino, vítima de colisão com caminhão em rodovia, 
deve-se, primeiramente:
a) Lateralizar a cabeça da vítima para drenagem de saliva.
b) Avaliar a cena do acidente e identifi car riscos.
c) Abrir vias aéreas e iniciar as compressões.
d) Iniciar a Reanimação Cardiopulmonar com ventilações..

27) Em situação traumática envolvendo capotamento de 
veículo,  a avaliação primária da vítima implica em:
a) Verifi car pulso das vítimas.
b) Avaliar a permeabilidade das vias aéreas.
c) Posicionar a vítima em decúbito lateral.
d) Verifi car pressão arterial.

28) Em vitimas politraumatizadas,  a avaliação secundária 
deve contemplar:
a) Controle da hemorragia. 
b) Respiração e ventilação.
c) Exame físico. 
d) Pupilas.

29) Quando  a equipe de atendimento móvel é acionada 
para atender uma vítima alcoólatra na residência que se 
encontra sudoreica, delirando e taquicárdica, suspeita-
se de:
a) Hipoglicemia. 
b) Fome.
c) Hipotensão.
d) Abstinência.

30) Em pacientes vítimas de transtornos mentais, a 
tentativa de controle da situação deve iniciar:
a) Pelo contenção física forçada.
b) Pela contenção física.
c) Tentando-se checar sinais vitais.
d) Pelo manejo verbal.

31) No atendimento a um paciente com transtornos mentais 
que se encontra agitado, agressivo, referindo ouvir 
vozes e com delírio persecutório, suspeita-se de um 
quadro de:
a) Agitação.
b) Esquizofrenia.
c) Delírio.
d) Ansiedade.

32) A conduta inicial preconizada no atendimento a uma 
vítima de hemorragia arterial implica em:
a) Elevar o membro afetado. 
b) Realizar de um torniquete.
c) Compressão direta contra o osso mais próximo.
d) Ocluir com uma gaze.

33) Para mobilização de uma vítima de fratura de coluna 
cervical com lesão medular, deve-se:
a) Sempre utilizar a técnica de mobilização em bloco 

quando for necessário mobilizá-lo.
b) Deixar o paciente em posição dorsal pois é proibido 

mobilizar o mesmo.
c) Deixar o paciente confortável em posição de Fowler 

para evitar ulcera por pressão.
d) Deixar o paciente em posição de Trendelenburg para 

evitar o surgimento de úlcera por pressão.

34) No que refere as necessidades humanas básicas, 
assinale a alternativa correta.
a) São manifestadas apenas por alterações fi siológicas.
b) Não variam de um individuo para outro.
c) Se manifestam quando o organismo esta em equilíbrio.
d) São universais.

35) Uma criança apresentou Parada Cardiorrespiratória 
(PCR) na creche.  Durante o atendimento de Reanimação 
cardiopulmonar (RCP), a relação compressão-
ventilação deve ser
a) 15:2 com um ou dois socorristas.
b) 30:2 com um ou dois socorristas.
c) 30:2 com um socorrista ou 15:2 com dois socorristas.
d) 15:2 com um socorrista ou 3:1 com dois socorristas.

36) Considerando a Escala de Coma de Glasgow (ECG), 
assinale a alternativa correta.
a) É amplamente utilizada para determinar e avaliar a 

profundidade e a duração do coma e prognosticar 
a evolução dos pacientes com ou sem trauma 
cranioencefálico.

b) É utilizada exclusivamente para determinar a 
profundidade do coma, não servindo para avaliar o 
trauma cranioencefálico.

c) A avaliação do nível de consciência é feita com base 
em dois indicadores: abertura ocular e melhor resposta 
motora.

d) A pontuação máxima da abertura ocular é de 10 pontos.
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37) A equipe de enfermagem deve desenvolver um trabalho 
alinhado com as ações das equipes multiprofi ssionais, 
_______________. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.  
a) Atuando de forma mecânica.
b) De modo interdisciplinar, com integração multissetorial.
c) Sendo que apenas o profi ssional Enfermeiro deve 

utilizar as evidências científi cas.
d) De modo que cada profi ssional trabalhe individualmente, 

sem depender dos outros.

38) São considerados materiais permanentes:
a) Seringa, Agulha e Fio cirúrgico.
b) Cama Hospitalar, Aparelho de Pressão e Tomógrafo.
c) Tomógrafo, Medicamentos e Nebulizador.
d) Caixa de Transporte, Nebulizador e Cateter de Swan-

Ganz.

39) O sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, 
logo após o nascimento, permanece  ao lado da mãe, 
24 horas por dia, num mesmo ambiente até a alta 
hospitalar é denominado:
a) Maternidade.
b) Bercário.
c) Alojamento conjunto.
d) Método mãe canguru. 

40) Florence Nightingale foi a precursora da Enfermagem 
Moderna, com a atuação, em 1854, na:
a) Guerra da Criméia.
b) Guerra Brasil-Paraguai.
c) Segunda Guerra Mundial.
d) Guerra dos Emboabas.




