
CADERNO DE PROVA 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA. 
2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA. 
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE 
HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A 
SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA. 
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA. 
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À 
INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES. 
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO. 
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. 
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS 
EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS. 
9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-
RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR: 

 
10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU 
INÍCIO. 
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE 
RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO 
DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE 
PROVAS. 

BOA PROVA! 
 

 
 

CANELINHA, 16 de julho de 2017. 
www.scconcursos.com.br 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sabemos que os verbos possuem diferentes 
conjugações em tempo e modo. Com base nos 
tempos e modos verbais, analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Fazíeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no tempo pretérito imperfeito.  
II- Faríeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no futuro do pretérito.  
III- Fizerdes: verbo fazer conjugado no modo 
subjuntivo, no futuro.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está incorreto; 
b) Apenas o item II está incorreto;  
c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Os itens I, II e III estão corretos.  
 
2) Com base na temática acentuação, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA: 
a) A palavra água é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo; 
b) A palavra carnê é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em E;  
c) A palavra relógio é acentuada por ser uma 
proparoxítona;  
d) A palavra referência é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em a.  
 
3) Baseando-se na ortografia das palavras, 
analise as afirmativas a seguir:  
I- A ortografia se caracteriza por estabelecer 
padrões para a forma escrita das palavras. Essa 
escrita está relacionada tanto a critérios 
etimológicos (ligados à origem das palavras) 
quanto fonológicos (ligados aos fonemas 
representados).  
II- É importante compreender que a ortografia é 
fruto de uma convenção. A forma de grafar as 
palavras é produto de acordos ortográficos que 
envolvem os diversos países em que a língua 
portuguesa é oficial.  
III- A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, 
escrever e consultar o dicionário sempre que 
houver dúvida. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os itens I, II e III estão corretos;  
b) Apenas o item I está incorreto;  

c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Apenas o item II está incorreto.  
 
4) Com base na estrutura da oração, analise a 
frase a seguir:  
 

Muitos alunos vieram ao ensaio. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta o 
sujeito da frase CORRETAMENTE: 
a) Sujeito composto;  
b) Sujeito simples;  
c) Sujeito oculto;  
d) Sujeito indeterminado. 
 

MATEMÁTICA 
 
5) Um grupo de escoteiros composto por 6 
adolescentes fará uma visita a algumas 
cachoeiras de uma reserva florestal, 
acompanhado de 2 instrutores. O percurso pela 
floresta deverá ser feito com todos em fila de 
forma que um instrutor esteja no início da fila e 
o outro no final desta fila. A quantidade de 
maneiras diferentes que esta fila pode ser 
organizada é: 
a) 8; 
b) 720; 
c) 1.440; 
d) 40.320. 
 
6) Um avião leva cerca de 20 minutos para se 
deslocar em uma determinada distância a uma 
velocidade média de 800 km/h. Caso o avião 
faça esse mesmo deslocamento à uma 
velocidade média de 500 km/h, o tempo gasto 
será de: 
a) 32 minutos; 
b) 12,5 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 31,25 minutos. 
 
7) José investiu R$5 mil em uma aplicação 
bancária que que rendia 2,5 % de juros ao mês. 
Ao final do sexto mês, essa aplicação renderá a 
quantia de, aproximadamente: 
a) R$ 750,00; 
b) R$ 625,00; 
c) R$ 657,04; 
d) R$ 798,47. 



CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) As Capitanias hereditárias foram um sistema 
de administração territorial criado pelo rei de 
Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema 
consistia em dividir o território brasileiro em 
grandes faixas e entregar a administração para 
particulares (principalmente nobres com 
relações com a Coroa Portuguesa). Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma das 
capitanias hereditárias: 
a) Capitania do Ceará; 
b) Capitania de Manaus; 
c) Capitania de São Vicente; 
d) Capitania de Santo Amaro. 
 
9) O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou no dia 1º de junho de 2017 a 
decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que 
define: 
a) o fim dos acordos de reaproximação dos 
Estados Unidos com Cuba; 
b) o cessar fogo no conflito na Síria; 
c) a ajuda humanitária nos conflitos na África e 
Ásia decorrentes de guerras civis; 
d) os compromissos globais na luta contra os 
efeitos das mudanças climáticas. 
 
10) Sobre a distribuição da população mundial, 
analise os itens a seguir: 
I- Dentre os cinco países mais populosos do 
mundo, podemos citar o Japão. 
II- A Oceania responde por cerca de 0,5% da 
população mundial; 
III- O continente mais populoso é a Ásia, que 
responde por mais da metade do total da 
população mundial. 
IV- A distribuição da população mundial ocorre de 
forma desigual, havendo grande diferença no 
contingente populacional dos continentes. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 
CARGO, LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA 

BÁSICA 
 
11) Tendência de eliminação de todas as 
bactérias ou redução da população de uma 
colônia, pois mesmo depois da 
______ o material ainda possui uma porção 
mínima de bactérias, portanto, depois do 
processo, estes materiais são marcados com 
data de validade. Estamos falando de: 
a) Biossegurança;  
b) Manipulação;  
c) Esterilização;  
d) Orientação.  
 
12) Visa à reorganização da atenção básica no 
País, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores 
estaduais e municipais como estratégia de 
expansão, qualificação e consolidação da 
atenção básica por favorecer uma reorientação 
do processo de trabalho com maior potencial de 
aprofundar os princípios, diretrizes e 
fundamentos da atenção básica, de ampliar a 
resolutividade e impacto na situação de saúde 
das pessoas e coletividades, além de propiciar 
uma importante relação custo-efetividade. 
Estamos falando se:  
a) Biossegurança; 
b) Estratégia de Saúde da Família;  
c) Sistema Único de Saúde;  
d) Primeiros Socorros.  
 
13) De acordo com a assistência de enfermagem 
em urgência e emergência, analise as 
afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro 
e F para falso: 
( ) Os profissionais de enfermagem devem 
estar atentos e preparados para atuarem em 
situações de urgência e emergência, pois a 
capacitação profissional, a dedicação e o 
conhecimento teórico e prático, irão fazer a 
diferença no momento crucial do atendimento ao 
paciente. 
( ) A enfermagem participa de todos os 
processos, tanto na urgência quanto na 
emergência. São diversos locais onde os 
profissionais de enfermagem podem atuar como, 
por exemplo: Unidades de atendimento pré-



hospitalar; Unidades de saúde 24 horas; Pronto 
socorro; Unidades de terapia intensiva; Unidades 
de dor torácica; Unidade de terapia intensiva 
neonatal; E até mesmo em unidades de 
internação.  
( ) A emergência é uma situação gravíssima 
que deve ser tratada imediatamente, caso 
contrário, o paciente vai morrer ou apresentará 
uma sequela irreversível. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA de cima 
para baixo: 
a) V – V – F; 
b) V – F – V; 
c) F – V – V; 
d) V – V – V.  
 
14) Possui a função de drenar o excesso de 
líquido intersticial (líquido onde as células ficam 
mergulhadas e de onde elas retiram seus 
nutrientes e eliminam substâncias residuais de 
seu metabolismo) afim de devolvê-lo ao sangue 
e assim manter o equilíbrio dos fluidos no corpo. 
Ele também transporta as vitaminas e os 
lipídeos, absorvidos durante o processo de 
digestão, até o sangue, para que este, leve os 
nutrientes para todo o corpo. Uma outra função 
é a realização de respostas imunes, ele impede 
que a linfa lance micro-organismos na corrente 
sanguínea através da retenção e destruição 
destes dentro de seus linfonodos. Estamos 
falando de: 
a) Sistema endócrino;  
b) Sistema respiratório;  
c) Sistema linfático;  
d) Sistema locomotor.  
 
15) Sobre o tema: Administração de 
Medicamentos, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Via Sub-Lingual: permite a retenção do 
fármaco por tempo menos prolongado. Propicia 
uma rápida absorção de pequenas doses de 
alguns fármacos, devido à vasta vascularização 
sanguínea e à pouca espessura da mucosa sub-
lingual, permitindo a absorção direta na corrente 
sanguínea; 
b) Via Oral: é a via menos comum para 
administração de medicamentos, já que é 
também a mais simples, mais conveniente e 
geralmente a mais segura e econômica; 

c) Via Rectal: É utilizada em doentes que 
apresentam vômitos, estão conscientes ou sabem 
deglutir; 
d) Via Vaginal: os medicamentos aplicados na 
vagina, geralmente, são utilizados para combater 
a infecção (efeitos locais). Podem ser aplicados na 
forma de comprimidos, óvulos, supositórios, 
pomadas ou por instilação vaginal. 
 
16) Sobre a administração de medicamentos, 
mais precisamente a preparação deles, analise 
as afirmativas a seguir 
I- Antes de se iniciar a preparação dos 
medicamentos, e sempre que necessário, deve 
fazer-se uma limpeza cuidada da respectiva 
banca ou mesa de trabalho. 
II- Reunir todo o material necessário de acordo 
com a via de administração. 
III- Selecionar o medicamento prescrito 
colocando-o sobre a banca. 
IV- Confirmar com muito cuidado se se trata do 
medicamento certo. Para tal, ler a designação do 
medicamento no rótulo da caixa, na embalagem, 
no frasco ou na ampola. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está correto; 
b) Apenas os itens II e III estão corretos;  
c) Os itens I, II, III e IV estão corretos;  
d) Apenas os itens III e IV estão corretos.  
 
17) Caracteriza-se pela perda de sangue que 
pode ocorrer em qualquer órgão do trato 
digestivo. Ela não é uma doença, mas um 
sintoma de alguma doença. Pode ser classificada 
em alta, quando atinge a parte superior do trato 
gastrointestinal (esôfago, estômago e duodeno); 
e baixa, quando atinge a parte inferior do trato 
gastrointestinal (intestino delgado, intestino 
grosso e ânus). Estamos falando de: 
a) Hemorragia digestiva;  
b) Pneumonia;  
c) Diabetes mellitus;  
d) Hipertensão arterial.   
 
18) A grande maioria dos acidentes poderia ser 
evitada, porém quando acontecem, geralmente 
eles vem acompanhados de inúmeros outros 
fatores, como por exemplo: nervosismo, cenas 
de sofrimento, pânico, pessoas inconscientes, 



etc. Sobre os primeiros socorros, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Agir rapidamente é uma estratégia que trará 
bons resultados nos primeiros socorros, mesmo 
que não domine os procedimentos; 
b) Nunca tome atitudes das quais não tem 
conhecimento, no intuito de ajudar, apenas 
auxilie dentro de sua capacidade; 
c) Utilize-se de conhecimentos básicos de 
primeiros socorros, improvisando se necessário; 
d) A calma, o bom-senso e o discernimento são 
elementos primordiais neste tipo de 
atendimento. 
 
19) No Microsoft Word 2010, para alterar o 
zoom do documento de modo que duas páginas 
caibam na janela, devemos acessar a aba: 
a) Página Inicial; 
b) Layout da Página; 
c) Correspondências; 
d) Exibição. 
 
20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha 
poderá ser emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal. 
II- do Prefeito Municipal. 
III- de iniciativa popular. 
IV- do conjunto dos secretários municipal. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 


