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CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Observe o texto apresentado abaixo para resolver as questões 1 a 5. 

 

1 - Na língua portuguesa o autor de um texto pode utilizar diferentes estratégias para conseguir um 

determinado efeito na interpretação. Essas estratégias tornam a mensagem mais expressiva e 

significativa. Qual foi o recurso linguístico empregado pelo cartunista para tornar a mensagem mais 

expressiva? 

a) Utilizou-se de desenhos coloridos escolhendo criteriosamente as cores adequadas. 

b) Utilizou-se do recurso das figuras de linguagem e por meio de uma onomatopeia reproduziu 

o som de um animal.  

c) Desenhou expressões faciais diferenciadas. 

d) Assinou o texto no canto inferior esquerdo. 

e) Inseriu frases de impacto nos diálogos.  

2 - No texto temos uma sigla: IPTU. A referida sigla significa: 
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a) Imposto Para Terrenos Urbano 

b) Imposto da Prefeitura sob Territórios Urbanos 

c) Imposto Territorial e Predial Urbano 

d) Imposto Predial e Territorial Urbano 

e) Imposto Público de Taxas Urbanas 

3 - A palavra carnê é acentuada com acento circunflexo. Em qual das alternativas todas as palavras 

devem ser acentuadas com esse mesmo sinal gráfico?  

a) onibus; academico; conjuge  

b) angulo; genero; sonambulismo  

c) cancer; textil; harmonia  

d) ambar; academia; amago 

e) efemero; sonambulo; torax  

4 - ―Detesto entregar carnê de IPTU‖.  Com relação aos dois verbos destacados na frase é 

INCORRETO afirmar: 

a) O primeiro está conjugado no presente do indicativo. 

b) Ambos são verbos da primeira conjugação. 

c) Os dois estão conjugados na primeira pessoa do plural. 

d) O segundo verbo – entregar – está no infinitivo.  

e) O plural equivalente de detesto seria detestamos. 

5 - É característica do texto de cartum:  

a) Possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, 

a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre 

determinado tema, donde o discurso direto é sua principal característica. 
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b) É escrito em linguagem informal, consta a data e geralmente o destinatário é a própria 

pessoa que está escrevendo. 

c) É um gênero textual humorístico, ou seja, tem o intuito de levar ao riso. Trata-se de um texto 

narrativo simples em que geralmente há presença de enredo, personagens, tempo, espaço. 

d) Apresenta linguagem narrativa e descritiva e o objetivo é informar algo que aconteceu. 

e) É um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe 

situações por meio do grafismo e humor. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Seja a equação: . A diferença entre a maior raiz e o triplo da menor raiz é: 

a) 5 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 1 

7 - Uma família fez uma viagem de seis dias percorrendo 540 quilômetros por dia. Se tivessem 

percorrido 810 quilômetros por dia, a viagem poderia ser feita em: 

a) 4 dias 

b) 3 dias 

c) 3,5 dias 

d) 5 dias 

e) 5,5 dias 

8 - Em determinada hora do dia uma criança de 0,90 metros de altura projeta uma sombra no solo 

plano e horizontal de 1,35 metros de comprimento. No mesmo instante e local um poste projeta uma 

sombra no solo de 4,80 metros de comprimento. A altura do poste é de: 

a) 3,70 metros 

b) 3,50 metros 

c) 3,20 metros 

d) 3,85 metros 

e) 4,02 metros 
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9 - Os três primeiros termos de uma Progressão Geométrica crescente são indicados por 

. O valor de  é: 

a) 2 

b) 5 

c) 4 

d) 3 

e) 6 

10 - Um capital de R$ 18.500,00 é aplicado pelo prazo de 3 meses, à taxa de 0,8% ao mês em regime 

de juros simples. O valor do montante no final do período será de: 

a) R$ 22.940,00 

b) R$ 20.480,00 

c) R$ 21.470,00 

d) R$ 19.854,00 

e) R$ 18.944,00 

INFORMÁTICA 

11 - Dos itens apresentados a seguir, qual deles é o responsável pela alocação dos circuitos de 

comunicação de periféricos, que permitem executar algum tipo de instrução ou acessar recursos em 

um microcomputador: 

a) Placa de vídeo 

b) Memórias 

c) Placa Mae ou também chamada de Placa de CPU 

d) CPU 

e) Disco rígido 

12 - Não é possível realizar em um documento do Microsoft Word: 

a) Criar tabelas e gerar totais 

b) Importar ou vincular arquivos de imagem 

c) Criar seções com formatos de páginas diferentes 
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d) Aplicar bordas e sombreamento no texto 

e) Vincular vários arquivos de documentos em um único arquivo 

13 - Dentre as opções a seguir, qual combinação de teclas possibilita o atalho para inserir uma função 

em uma célula de uma planilha do Microsoft Excel: 

a) SHIFT + F3 

b) CTRL + F3 

c) CTRL + I 

d) SHIFT + F 

e) SHIFT + F1 

14 - Qual das opções apresentadas a seguir, deve ser encontrada e utilizada para o envio de e-mail, 

quando não quero que os destinatários saibam para que outros endereços de e-mail, uma mensagem 

foi enviada: 

a) CC 

b) Anexo ou Arquivos Anexados 

c) Confirmação de Leitura 

d) CCO 

e) Inserir Link 

15 - Recurso do Microsoft Word que permite a criação de um documento padrão e o vinculo com 

destinatários para envio de ofícios ou cartas: 

a) Envelope 

b) Mala Direta 

c) Etiquetas 

d) Revisão 
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e) Referencias 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - Complete as lacunas com V( verdadeiro) ou F ( falso) em relação ao município de Ipumirim e 

em seguida assinale a alternativa que ratifica sua resposta. 

(     ) Vital Felipe Casarotto foi o primeiro prefeito de Ipumirim, assumiu o mandato em 07 de 

abril de 1963 e ficou a frente da administração até 25 de novembro do mesmo ano. 

(     ) Os limites territoriais são: ao Norte, Faxinal dos Guedes, Ponte Serrada e Vargeão e ao 

ao Sul, Arabutã e Seara.  

(     ) O município é banhado pelos Rios Irani, do Engano e Jacutinga que vão desaguar no Rio 

Uruguai. 

(     ) Atualmente o município superou o número de 10.000 habitantes. 

a) F – F – F- F  

b) V – F – F- V 

c) F – F – V- V 

d) V – V – V- F 

e) F – V – V- F 

17 - Roraima lida desde 2015 com a chegada desenfreada de venezuelanos, que estão deixando o país 

para escapar da crise política, econômica e social. Em 2017, foram registrados 17.130 pedidos de 

refúgio pela Polícia Federal. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou no último 21 de 

fevereiro que, nos próximos 15 dias, o governo federal dará início ao processo de transferência de 

venezuelanos que estão em Roraima para outros estados brasileiros. Segundo o ministro os dois 

primeiros destinos dos imigrantes venezuelanos que estão concentrados em Roraima serão: 

a) São Paulo e Rio de Janeiro 

b) São Paulo e Amazonas 

c) São Paulo e Minas Gerais 
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d) São Paulo e Paraná 

e) São Paulo e Acre 

18 - Dentre os melhores 32 países no ranking da FIFA de agosto de 2017 dez não conseguiram 

classificação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Assinale a alternativa que informa apenas 

nomes de países que não se classificaram para o Mundial em 2018.  

a) Brasil - Estados Unidos – Itália 

b) Rússia - China – Estados Unidos 

c) França – Portugal – Holanda  

d) Argentina – Uruguai – Egito  

e) China – Estados Unidos – Itália  

Fonte: http://esporte.ig.com.br/futebol/internacional/2017-11-16/copa-do-mundo-selecoes-classificadas.html  

19 - O Sambódromo da Marquês de Sapucaí, também conhecido como Sambódromo do Rio de 

Janeiro e oficialmente denominado como Passarela Professor Darcy Ribeiro, é um sambódromo 

localizado na Avenida Marquês de Sapucaí, na zona central da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. 

Inaugurado no ano de 1984, o local é o palco do festival popular mais famoso do Brasil, o Desfile das 

escolas de samba do Rio de Janeiro, o qual é realizado anualmente durante o feriado de Carnaval.. O 

seu projeto foi implantado durante o primeiro governo fluminense de Leonel Brizola(1983-1987), 

visando a dotar a cidade de um equipamento urbano permanente para a exibição do tradicional 

espetáculo do desfile das escolas de samba. A referida obra é de autoria do arquiteto:  

a) Oscar Niemeyer  

b) Frank Owen Gehry 

c) Arthur Casas 

d) Darcy Ribeiro 

e)  Renzo Piano 

20 - Quanto ao sistema monetário de cada país é INCORRETO: 

http://esporte.ig.com.br/futebol/internacional/2017-11-16/copa-do-mundo-selecoes-classificadas.html
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a) O peso argentino é a moeda oficial da Argentina. 

b) O dólar é a moeda oficial dos Estados Unidos da América 

c) O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte faz parte da União Europeia, mas não da 

Zona do Euro. Sendo assim, vigente desde 1971, a libra esterlina (pound sterling) permance 

como moeda oficial na Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. 

d) O dólar mexicano é a moeda corrente oficial do México desde 1993. 

e) O bolívar é a moeda corrente oficial da Venezuela. Foi criada em 1879 pelo Presidente 

Antonio Guzmán Blanco, e leva seu nome em homenagem a Simón Bolívar, que foi o herói da 

independência latino-americana. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

21 - As medicações injetáveis (parenterais) podem ser administradas por via intramuscular (IM), 

subcutânea (SC), intradérmica (ID) e endovenosa (EV). A medicação Endovenosa é aquela aplicada 

diretamente: 

a) No sistema nervoso 

b) No músculo 

c) Na veia 

d) Na gordura 

e) No canal auricular 

22 - Estudos demonstraram que entre os profissionais, médico, enfermeiro e técnico/auxiliar de 

Enfermagem que verificam a Pressão Arterial (PA) em serviços de Saúde, as medidas realizadas 

pelos técnicos/auxiliares de Enfermagem apresentaram efeito do avental branco com uma frequência 

menor. Portanto, destaca-se a importância do trabalho desses profissionais na verificação da PA em 

serviços de Saúde, principalmente em Unidades Básicas de saúde. Assim o Caderno de Atenção 

Básica número 37 – Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: Hipertensão arterial 

sistêmica (BRASIL, 2013), padroniza as seguintes condições para a medida da pressão arterial: 
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I - O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e   altura do prec rdio. 

II - Medir após cinco minutos de repouso. 

III - Evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos10 minutos precedentes. 

IV – A câmara inflável deve cobrir pelo menos três terços da circunferência do braço. 

V - Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até    mmHg acima do valor em que o pulso 

deixar de ser sentido. 

Está correto o que se afirma em: 

a) II, IV e V 

b) III, IV e V 

c) I, II e IV 

d) II, III e IV 

e) I, II e V 

23 - Foi prescrito para a senhora A.B.D, após consulta médica, 120 mg de Aminofilina EV. Na 

Unidade há somente disponível ampola de Aminofilina de 10 ml com 240 mg. Deve ser aplicado: 

a) 2,5 ml 

b) 3,0 ml 

c) 5,5 ml 

d) 5,0 ml 

e) 7,0 ml  

24 - Na receita médica está prescrito Captopril 25mg VO. Na unidade tem disponível: Captopril 

12,5mg. Quantos comprimidos deverá ser dado? 

a) 1 comprimido e meio 

b) 2 comprimidos 
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c) 1 comprimido 

d) 3 comrpimidos 

e) 2 comprimidos e meio 

25 - A Insulina é um medicamento usado para o controle da glicemia em pacientes com diabetes 

mellitus, sua aplicação deve ser por via: 

a) Subcutânea 

b) Intradérmica 

c) Intramuscular 

d) Endovenosa 

e) Oral 

26 - São princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, que devem ser seguidos pela Atenção Básica: 

I - Universalidade 

II - Compaixão 

III - Equidade 

IV - Empatia 

V - Integralidade 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e IV 

b) I, III e IV 

c) I, III e V 

d) III, IV e V 

e) I, II, III, IV e V 
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27 - O processo de esterilização por calor úmido, na forma de vapor saturado sob pressão, 

considerado por vários autores, o mais seguro, rápido, eficiente e econômico disponível para 

instrumentos termo resistentes é feito por: 

a) Forno de Pasteur 

b) Autoclave 

c) Estufa 

d) Oxido de etileno 

e) Imersão em formaldeído 

28 - Ao verificarmos o pulso de uma pessoa devemos observar várias características, entre elas a 

frequência. Considera-se uma frequência normal quando os batimentos estiverem entre 60 a 100 

batimentos por minuto (bpm). Quando encontramos os batimentos acima dos valares normais é 

chamado de: 

a) Bradicardia 

b) Taquipnéia 

c) Bradipnéia 

d) Taquicardia 

e) Bradisfigmia 

29 - Todo o diabético que toma insula deve ser orientado sobre a forma correta de armazenamento da 

mesma, entre outras destaca-se: 

I - As insulinas fechadas devem ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 8°C.  

II - As insulinas fechadas podem ser mantidas no congelador. 

III - Após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente para minimizar dor no local 

da injeção, entre 15°C e 30°C.  

IV - Após um mês do início do uso, a insulin perde sua potência, devendo ser substituída. 
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V - O frasco de insulina não perde potência depois de aberto, podendo ser consumido até o seu 

término, independente do tempo. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, III e IV 

b) I, II e III 

c) I, III e V 

d) III, IV e V 

e) II, III e IV   

30 - É considerada uma doença sexualmente transmissível que pode ser prevenida por meio de 

imunização: 

a) Sífilis 

b) AIDS 

c) Hepatite B 

d) Sarampo 

e) Hepatite C 

31 - Segundo a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 que regulamenta o exercício profissional da 

Enfermagem: ―a Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas 

legalmente habilitadas e inscritas‖: 

a) No Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. 

b) No Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. 

c) Na Associação Brasileira de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. 

d) Em qualquer seção da Associação Brasileira de Enfermagem, independente da área onde 

ocorre o exercício. 
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e) Em qualquer seção do Conselho Federal de Enfermagem, independente da área onde ocorre 

o exercício. 

32 - É considerada pelo Ministério da Saúde, a medida individual mais simples e menos dispendiosa 

para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde: 

a) Lavagem e esterilização de todo o material que será utilizado no paciente.  

b) Antissepsia de ferimentos. 

c) limpeza correta de pisos e paredes. 

d) Higienização das mãos. 

e) Uso de luva cirúrgica em procedimentos invasivos. 

33 - A administração de medicamentos por via oral consiste na utilização do medicamento em forma 

de comprimido, cápsula, drágeas, soluções, líquidos e p   que ser   deglutido com auxilio de líquidos. 

Uma das desvantagens da utilização dessa via é: 

a) Baixo custo financeiro. 

b) Pode proporcional mal-estar gástrico pela quantidade ou tipo de drogas. 

c) Dispensa acompanhamento de profissional qualificado. 

d) Método não invasivo para administração. 

e) Fácil entendimento da posologia.  

34 - O álcool é um dos mais seguros e efetivos antissépticos, reduzindo rapidamente a contagem 

microbiota da pele. Para ser eficaz precisa estar em uma concentração de:  

a) 56%; 

b) 70% 

c) 92% 

d) 100% 
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e) 80% 

35 - A febre amarela ocorre nas Américas do Sul e Central, além de alguns países da África e é 

transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres. Sua manifestação é idêntica em ambos os 

casos de transmissão, pois o vírus e a evolução clínica são os mesmos — a diferença está apenas nos 

transmissores. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é:  

a) Mosquito Aedes aegypti 

b) Macaco de qualquer espécie 

c) Mosquito do gênero Haemagogus janthinomys 

d) Mosquito Aedes albopictus 

e) Mosquito anopheles 

36 – A vacina BCG oferece proteção contra as manifestações da tuberculose primária, como as 

disseminações hematogênicas  T  miliar  e a meningite tuberculosa.  obre a vacina  C  é correto 

afirmar: 

a) Indicada para crianças a partir do sétimo mês de vida. 

b) Deve ser dado por via oral. 

c) A aplicação da vacina é subcutânea+. 

d    aplicação da vacina é intradérmica. 

e) Não deve ser dada em crianças com mães portadoras de Hepatite B. 

37 - As quedas em idosos configuram um sério problema de saúde pública que deve ser observado 

pelos profissionais da atenção básica. A maioria das quedas acidentais ocorre dentro de casa ou em 

seus arredores, geralmente durante o desempenho de atividades cotidianas realizadas pelos idosos. Os 

fatores de risco para quedas em idosos podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos. São fatores 

de risco intrínsecos: 

I - Presença de tapetes pequenos e capachos em superfícies lisas. 

II - Uso de chinelos, sapatos amarrados ou ajustados com solado de borracha. 
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III - Sexo feminino. 

IV - Idosos com mais de 80 anos. 

V - Polifarmácia (uso de vários medicamentos ao dia). 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) III, IV e V 

c) II, III e IV 

d) I, III e V 

e) I, IV e V 

38 - A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium Leprae. São 

características da hanseníase: 

I - É uma doença curável. 

II - É uma doença incurável. 

III - Tem uma evolução lenta. 

IV - O homem é reconhecido como única fonte de infecção. 

V - Sua transmissão se dá pela picada do barbeiro. 

Esta correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) II, III e IV 

c) I, IV e V 

d) III, IV e V 

e) I, III e IV 
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39 - Sobre o uso de luvas está correto afirmar: 

a) O uso de luvas substitui a higienização das mãos. 

b) O uso de luvas não substitui a higienização das mãos. 

c) Não há necessidade de trocas de luvas entre o contato de um paciente para outro. 

d) As luvas devem ser usadas ao se entrar em contato com sangue, líquidos corporais, 

membrana mucosa. 

e) Quando estiver de luva pode-se tocar livremente em superfícies e materiais tais como 

telefone, maçanetas, portas. 

40 - A Hepatite A é uma doença transmissível que pode ser prevenida por meio de vacinação. Em 

Santa Catarina a vacina contra a Hepatite A está disponível na rede básica de saúde para todas as 

crianças a partir de: 

a) 24 meses de idade 

b) 06 meses de idade 

c) 12 meses de idade 

d) 15 meses de idade 

e) 09 meses de idade 

 

 

 

 

 

 

 


