
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2019 

Edital 019/2019 

PROVA OBJETIVA 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do pré dio depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG: 

 

24-03-2019 - Manhã 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 01 a 04.  

 [...] Não é de hoje que a humanidade vem ten-
tando modificar o próprio corpo, como se a evolução 
biológica não tivesse explorado todas as possibil ida-
des. Então o imaginário humano intervém e completa 
o que não foi fei to.  

Desde as unturas e desenhos corporais mais an-
tigos que datam da Pré-história, o ser humano tenta 
recriar um corpo modificado para efeitos psicológicos 
e sociais. Pertence à Pré-história o uso dos primeiros 
piercings com penas de aves e ossos atravessando o 
nariz, lábios e orelhas.  

Escarificações na pele também têm uma longa 
história, principalmente entre os aborígenes do Pac í-
fico. A pergunta relevante é: por que a humanidade 
sempre tentou modificar o corpo numa prova de que 
nunca esteve totalmente satisfeita com o que herdou 
geneticamente? Talvez porque sonhassem com um 
corpo magnificado, mais poderoso e melhor. Todas 
essas modificações, inconscientemente, poderiam 
estar apontando para algo muito longe, no futuro, 
mas que, neste século XXI, já se esboça como poss í-
vel. 

A transição da humanidade para corpos cibo r-
gues. De certa forma, timidamente, já somos um po u-
co ciborgues. Como já se apontou várias vezes, l e-
vamos implantes cirúrgicos dentro do nosso corpo, 
próteses de titânio no lugar de alguns ossos, válvulas 
de carbono, lentes de contato oculares, implantes 
subcutâneos, próteses auditivas, marca -passos etc. 

Atualmente todos dependem de uma prótese mó-
vel chamada celular. Então, já somos meio-humanos 
e um pouco máquinas. Algumas tatuagens parecem 
nos lembrar disso. Tatuagens que i lustram estruturas 
metálicas embaixo da pele e músculos.  

Os piercings antecederam, como ideia, todos os 
implantes que um dia seriam feitos cirurgicamente. 
Essas considerações sobre um corpo ciborgue discu-
tidas atualmente nas áreas da Filosofia, da Sociol o-
gia e da arte já possuem, inclusive, seu manifesto. O 
bastante citado “Manifesto Ciborgue”, de Donna J. 
Haraway, cuja primeira publicação já tem mais de 30 
anos. [...]  

(Fonte:  h ttps:/ / f i losof iacienciaevida.com.br/o -corpo-em-
modi f icacao-alem-da-evolucao/)  

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que  

(A) a busca pela alteração do corpo é fato recen-
te que ocorre devido á falha da evolução bio-
lógica. 

(B) os implantes cirúrgicos são precedentes dos 
piercings. 

(C) já somos meio máquinas por necessitarmos 
de tecnologias como se fossem partes de 
nós. 

(D) já somos totalmente ciborgues, pois temos 
partes importantes de nosso corpo feito de t i-
tânio.  

02. Assinale a alternativa que apresenta, entre parên-
teses, afirmação correta sobre a expressão dest a-
cada no trecho do texto.  

(A) “modificar o próprio corpo, como  se a evolu-
ção biológica não tivesse explorado todas as 
possibil idades”. (Exprime a ideia de compa-
ração e pode ser substituída por logo que).  

(B) “Desde as unturas e desenhos corporais mais 
antigos que  datam da Pré-história”. (Exprime 
ideia de finalidade e pode ser substituída por 
e). 

(C) “Todas essas modificações, inconsciente-
mente, poderiam estar apontando para algo 
muito longe, no futuro, mas que, neste sécu-
lo XXI, já se esboça como possível”. (Expr i-
me ideia de oposição e pode ser substituída 
por entretanto).  

(D) “Pertence à Pré-história o uso dos primeiros 
piercings com penas de aves e ossos atra-
vessando o nariz, lábios e orelhas”. (Exprime 
a ideia de adição e pode ser substituído por 
ou).  

03. Nos trechos a seguir, o pronome pessoal oblíquo 
substitui adequadamente o(s) termo(s) destaca-
do(s) em: 

(A) ... t ivesse explorado todas as possibilida-
des: t ivesse explorado-as. 

(B) ... tentou modificar o corpo ...: tentou modif i-
car-lhe. 

(C) ... levamos implantes cirúrgicos . ..: levamos-
lhes. 

(D) Tatuagens que i lustram estruturas metáli-
cas...: Tatuagens que i lustram-a. 

04. Assinale a alternativa que apresenta um adverbio 
de tempo. 

(A) De certa forma, timidamente, já somos  um 
pouco ciborgues. 

(B) Atualmente todos dependem de uma prótese 
móvel chamada celular.  

(C) A pergunta relevante é: por que a humanida-
de sempre tentou modificar o corpo...  

(D) Então, já somos meio-humanos e um pouco 
máquinas. 

05. A regência verbal está de acordo com a no rma-
padrão da língua portuguesa em:  

(A) Chegamos em Nova Iorque cedo.  
(B) Professora, posso ir no banheiro?  
(C) Antunes namora Silvia.  
(D) Carlos obedece o pai.  
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Instrução: Leia a tira a seguir e responda às questões 
06 e 07.  

 

 

(fonte:  ht tp: / / turmadamonica.uol .com.br)  

06. O humor na tira consiste no fato de  

(A) o pai de Cascuda gostar mais do porco do 
que do Cascão. 

(B) Cascuda ter apresentado o porco como seu 
namorado. 

(C) Cascão ter desviado para não ser apresenta-
do ao pai de Cascuda. 

(D) o pai ter confundido o porco com o namorado 
da fi lha. 

07. Assinale a alternativa correta.  

(A) O substantivo Cascuda é próprio e abstrato.  
(B) O termo aqui é um advérbio de lugar.  
(C) Nos dois quadrinhos o verbo está no presen-

te do subjuntivo.  
(D) Não há nenhum pronome nos dois quadr i-

nhos. 

08. Assinale a alternativa em que há o emprego da 
forma verbal destacada no pretérito imperfeito do 
indicativo para referir -se a um fato passado habi-
tual ou frequente.  

(A) Dona Maria hesitou  em abrir a porta.  
(B) Talvez, as estranhas criaturas fossem  reais.  
(C) As crianças poderiam brincar  na quadra co-

berta. 
(D) Ângela e Tomás moravam  no mesmo bairro 

há dez anos.  
 

MATEMÁTICA 

Instrução: Em certo concurso, para ser classificado, o 
candidato deveria atingir,  no mínimo, 60% de acertos. 
A prova era composta de 15 questões de Língua Po r-
tuguesa, 10 de Matemática e 25 de Conhecimentos 
Específicos (C.E.),  distribuída com pesos distintos, 
conforme a tabela a seguir. Nela, também foi apr e-
sentada a quantidade de acertos de dois candidatos. 
Analise esta tabela para responder às questões de 09 
a 11. 

 Português Matemática  C.E.  

Total de Questões  15 10 25 

Peso 2 1 3 

Candidato A 6 3 15 

Candidato B 2 2 25 

09. A partir  dos dados dispostos na tabela, é correto 
afirmar que a média ponderada dos candidatos A 
e B são, respectivamente,  

(A) 8 e 9,6. 
(B) 10 e 13,5 
(C) 12,7 e 7. 
(D) 7 e 8. 

10. Determine a razão dos pontos alcançados pelo 
Candidato A para o Candidato B, em Conhecimen-
tos Específicos.  

(A) 0,2. 
(B) 0,5. 
(C) 0,6. 
(D) 0,8. 

11. Sobre o desempenho dos Candidatos A e B, é 
correto afirmar que 

(A) ambos foram classificados no referido con-
curso. 

(B) o candidato B foi classifica, mas com apenas 
5% acima do mínimo exigido.  

(C) o candidato A obteve um desempenho de 
exatamente 59%. 

(D) o candidato B obteve um desempenho de 
aproximadamente 70,4%. 

12. Para uma sala quadrada de 4,5 m de lado, Lúcia 
confeccionará um tapete circular de 3 metros de 
diâmetro. Considerando-se pi igual a 3,14, deter-
mine a área que não será coberta por este tapete.  

(A) 7,065 m2.  
(B) 20,25 m2.  
(C) 13,185 m2.  
(D) 8,012 m2.  

13. Após doze meses de atraso, uma dívida no valor 
de R$ 12.660,00 foi quitada. Dado que foi cobrado 
juros simples à taxa de 2,5% ao mês, o valor total 
dessa dívida foi de  
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(A) R$ 16.458,00.  
(B) R$ 18.345,00.  
(C) R$ 13.412,20.  
(D) R$ 17.540,00.  

14. Lisa recebe um salário líquido mensal que corres-
ponde a 3/6 do salário líquido mensal de sua pr i-
ma Alice. Todo mês Alice reserva 2/5 de seu sal á-
rio para pagar a prestação de sua casa, restando 
ainda R$ 1.758,00. Desse modo, é correto afirmar 
que a diferença entre os salários líquidos mensais 
de Lisa e de Alice é igual a 

(A) R$ 5.860,00.  
(B) R$ 2.930,00.  
(C) R$ 3.420,00.  
(D) R$ 1.522,50.  

15. Durante a construção de uma casa, Rodolfo com-
prou 22 interruptores com 2 e 4 teclas. Sabendo -
se que o total de teclas foi de 58, a quantidade de 
interruptores de 2 e 4 teclas, respectivamente,  
adquiridos por Rodolfo foi  

(A) 15 e 7. 
(B) 10 e 12. 
(C) 13 e 9. 
(D) 6 e 16. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

16. Na ocasião da escolha do hino oficial de Tarumã, 
é correto afi rmar que 

(A) a cidade possuía apenas legislatura própria, 
mas não bandeira.  

(B) a cidade possuía apenas bandeira próp ria, 
mas não legislatura.  

(C) a cidade possuía bandeira e legislatura pró-
prias. 

(D) a cidade não possuía nem bandeira e nem 
legislatura próprias.  

17. Assinale a alternativa que corresponde à cor pre-
dominante na bandeira de Tarumã.  

(A) Branca. 
(B) Vermelha. 
(C) Azul. 
(D) Preta. 

18. Marque a alternativa que apresenta o nome do 
padroeiro do município de Tarumã.  

(A) São Sebastião.  
(B) Santo André.  
(C) Santo Expedito.  
(D) Santo Antônio.  

19. Dentre as alternativas que se seguem, assinale 
aquela que apresenta a data de fundação de Ta-
rumã. 

(A) 16 de maio de 1930.  
(B) 20 de outubro de 1927.  
(C) 25 de março de 1929.  
(D) 30 de novembro de 1928. 

20. Em 2016, segundo dados oficiais do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o salário 
médio mensal dos trabalhadores formais registr a-
do em Tarumã foi de (em salários mínimos)  

(A) 2,6. 
(B) 3. 
(C) 3,8. 
(D) 4,5. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Conforme a Lei nº 8.080/1990, indique a alternat i-
va incorreta .  

(A) Esta Lei dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serv i-
ços correspondentes e dá outras providên-
cias carros; motos; caminhões.  

(B) Esta Lei regula, em todo o território nacional,  
as ações e serviços de saúde, executados, 
isolada ou conjuntamente, em caráter perma-
nente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas. 

(C) A saúde é um direito fundamental do ser hu-
mano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício . 

(D) São proibidas ações e serviços de saúde 
executados pela iniciativa privada no SUS. 

22. Os princípios doutrinários do SUS são:  

(A) Liberdade, Igualdade, Fraternidade. 
(B) Universalidade, Equidade, Integralidade . 
(C) Util ização da epidemiologia para o estabele-

cimento de prioridades, a alocação de recu r-
sos e a orientação programática . 

(D) Atenção primária, secundária e terciária à 
saúde. 

23. Considerando a rede hierarquizada em níveis de  
complexidade, os serviços de saúde de média e 
alta complexidade, em nível ambulatorial, compõe 
a: 

(A) Atenção Primária. 
(B) Atenção Secundária. 
(C) Atenção Terciária . 
(D) Atenção Complementar. 

24. Sobre o uso de Hidrogel para realização de cura-
tivos, indique a alternativa correta.  

(A) É indicado para queimaduras de terceiro 
grau. 

(B) É contraindicado para feridas profundas . 
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(C) É indicado para ferida seca a moderada ex-
sudação. 

(D) É indicado para feridas com exsudato abun-
dante. 

25. Em uma seringa de 1 ml, foi aspirado 10 UI de 
insulina NPH. Essa dose corresponde a:  

(A) 0,01 ml.  
(B) 0,1 ml. 
(C) 1,0 ml. 
(D) 1,1 ml. 

26. Foi prescrito um comprimido de 500 mg de dete r-
minado antibiótico. Na dispensação, há dispon í-
veis comprimidos de 250 mg. Qual é a quantidade 
de comprimidos que deve ser administrado?  

(A) ½ comprimido. 
(B) 1 comprimido. 
(C) 1 ½ comprimidos. 
(D) 2 comprimidos. 

27. Assinale a alternativa que somente contém vias 
de administração parenterais.  

(A) Via ocular, Via tópica. 
(B) Via ocular, Via subcutânea. 
(C) Via inalatória, Via sublingual . 
(D) Via vaginal, Via retal .  

28. Indique a al ternativa que não se refere aos 5 mo-
mentos para a higienização das mãos, preconiza-
dos pela Organização Mundial da Saúde.  

(A) Antes de contato com o paciente . 
(B) Antes da realização de procedimento assép-

tico. 
(C) Durante o contato com o paciente. 
(D) Após contato com as áreas próximas ao pa-

ciente. 

29. Um cuidado fundamental para triagem de pré -
eclâmpsia é: 

(A) Verificar a Pressão Arterial . 
(B) Verificar a glicemia capilar . 
(C) Verificar o ectocérvice. 
(D) Verificar a temperatura axilar . 

30. Na higienização das mãos antes e após a inser-
ção de cateteres periféricos e para qualquer ma-
nipulação dos dispositivos, é correto afi rmar:  

(A) Deve-se higienizar as mãos com água e sa-
bonete líquido quando estiverem visivelmente 
sujas. 

(B) Deve-se usar preparação alcóolica para as 
mãos quando estiverem visivelmente sujas ou 
contaminadas com sangue e outros fluidos 
corporais. 

(C) Deve-se higienizar as mãos com água e sa-
bonete líquido quando as mesmas não est i-
verem visivelmente sujas . 

(D) O uso de luvas substitui a necessidade de 
higiene das mãos antes do contato com o 
dispositivo, porém, após o contato e retirada 
das luvas as mãos devem ser higienizadas 
com água e sabão por conta do pó das luvas . 

31. As olivas são partes que constituem o:  

(A) Estetoscópio. 
(B) Esfigmomanômetro. 
(C) Termômetro. 
(D) Oxímetro de pulso. 

32. Um paciente apresenta respiração trabalhosa, 
com períodos de apneia alternados com respira-
ções profundas. Este padrão respiratório é des-
crito como: 

(A) Respirações de Kussmaul . 
(B) Respirações de Biot .  
(C) Respirações de Alternância . 
(D) Respirações de Cheyne-Stokes. 

33. No monitoramento da glicose sanguínea através 
de glicemia capilar em adultos estáveis, indique a 
alternativa incorreta .  

(A) O melhor local para obtenção da amostra 
sanguínea é a ponta central do dedo . 

(B) A área a ser puncionada deve estar em pos i-
ção pendente. 

(C) Não se deve espremer ou massagear o local 
do dedo a ser puncionado. 

(D) Realizar antissepsia da pele, no local a ser 
puncionado, com álcool a 70% . 

34. Indique a alternativa que descreva sinais e sint o-
mas da hiperglicemia:  

(A) Sede, poliúria, polifagia, tremores . 
(B) Sudorese, f raqueza, taquicardia, cefaleia .  
(C) Visão turva, náusea, vômito, fraqueza . 
(D) Palpitações, confusão mental, fadiga, sede . 

35. Na realização de higiene oral em paciente que 
apresenta um nível reduzido de consciência, ind i-
que a posição adequada na qual este paciente 
deve ser colocado.  

(A) Posição de Fowler. 
(B) Posição lateralizada. 
(C) Posição de Trendelenburg. 
(D) Posição supina. 

36. Na administração de medicações por via intra-
dérmica, o bisel da agulha deverá estar voltado 
para cima, e a agulha deverá estar em um ângulo 
de: 

(A) 15 graus. 
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(B) 30 graus. 
(C) 45 graus. 
(D) 90 graus. 

37. Sobre a uti l ização do Desfibri lador Externo Auto-
mático, indique a alternativa correta.  

(A) É indicado uti l izar em situações nas quais o 
paciente apresenta coma alcóolico . 

(B) É indicado uti l izar em situações nas quais o 
paciente apresenta arritmia. 

(C) É indicado uti l izar em situações nas quais o 
paciente não responde estímulos e não apre-
senta pulso carotídeo. 

(D) É indicado uti l izar em situações nas quais o 
paciente apresenta confusão mental . 
 

38. De acordo do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, Resolução COFEN 564/2017, é 
um dever:  

“Art. 45 – Prestar assistência de enfermagem livre 
de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência.”  

Desta forma, indique a alternativa que descreve 
uma situação de imprudência.  

(A) Acompanhante solicita que Auxil iar de En-
fermagem avalie acesso venoso periférico 
com soroterapia devido queixas do paciente 
de extravasamento (dor e edema).  
Profissional não atende por estar uti l izando o 
celular (sem fins de trabalho).  
Medicamento provoca lesão bolhosa,  que 
evolui para necrose no local da punção.  

(B) Ao amanhecer, paciente é encontrado morto 
por suicídio, com carta de despedida.  
Normalmente, não há acompanhamento dos 
pacientes no período noturno.  

(C) Auxil iar de Enfermagem executa passagem 
de sonda vesical de demora e ao inflar o ba-
lonete, ocorre ruptura de uretra.  

(D) Auxil iar de Enfermagem realiza consulta de 
Enfermagem no pré-natal.  
Gestante evolui para eclampsia.  

39. Ainda de acordo do Código de Ética dos Profiss i-
onais de Enfermagem, Resolução COFEN 
564/2017, sobre o registro de Enfermagem (Art.  
36), é incorreto  afi rmar que 

(A) as informações devem ser registradas de 
forma clara e objetiva. 

(B) as informações devem ser registradas de 
forma legível .  

(C) as informações devem ser registradas sem 
rasuras. 

(D) as informações devem ser reg istradas de 
forma não-cronológica. 

40. De acordo Suplemento da Norma Técnica do Pro-
grama de Imunização publicado em 2018, que 
descreve as principais alterações introduzidas no 
calendário estadual de imunização, indique a a l-
ternativa correta.  

(A) A Vacina Papilomavírus Humano 6, 11, 16,  
18 (recombinante), está disponível para me-
ninas e meninos dos nove aos 14 anos de 
idade. 

(B) A terceira dose da Vacina Varicela (atenua-
da) foi introduzida a part ir de 2018 para cr i-
anças entre quatro e seis anos . 

(C) Crianças que receberam a vacina BCG há 
seis meses ou mais, nas quais está ausente 
a cicatriz vacinal, há necessidade de revac i-
nação 

(D) Sobre a Vacina Febre Amarela (atenuada), 
foi introduzida no calendário de rotina, a pa r-
tir dos nove meses de idade, em dose única. 

41. De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipe r-
tensão Arterial, ao obter o valor de 140x90 mmHg 
em uma verificação da Pressão Arterial, este p a-
ciente será classificado em:  

(A) Normal. 
(B) Pré-hipertensão. 
(C) Hipertensão estágio 1. 
(D) Hipertensão estágio 2. 

42. Ainda de acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial, a realização da medição da 
Pressão Arterial deve conter a ação de:  

(A) Colocar o manguito, sem deixar folgas, 5 a 6 
cm acima da fossa cubital . 

(B) Centralizar o meio da parte compressiva do 
manguito sobre a artéria braquial .  

(C) Estimar o nível da PAS pela palpação do pu l-
so braquial .  

(D) Proceder à deflação lentamente (velocidade 
de 20 mmHg por segundo). 

43. No atendimento a um adulto em parada cardio r-
respiratória, o ritmo das compressões torácicas 
deverá ser de: 

(A) 60 a 90/min. 
(B) 100 a 120/min. 
(C) 120 a 140/min. 
(D) 80 a 100/min. 

44. No atendimento a um adulto em parada cardio r-
respiratória, o “choque” será realizado:  

(A) Quando o paciente apresentar fibri lação . 
(B) No primeiro minuto do atendimento de um 

paciente em assistolia . 
(C) Assim que o paciente responder a um estímu-

lo verbal.  
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(D) Após 30 minutos do atendimento, sem res-
posta a Adrenalina, em assistolia . 

45. Um frasco-ampola de Ceftriaxona de 1g foi diluído 
em 5 ml de água desti lada.  Qual a dosagem desse 
antibiótico será obtida ao aspirar 2 ml do medica-
mento diluído? 

(A) 500 mg. 
(B) 400 mg. 
(C) 300 mg. 
(D) 200 mg. 

46. Um SF 0,9% 500 ml foi prescrito para ser infund i-
do em 8 horas. A velocidade de infusão deverá 
ser de:  

(A) 21 gt/min. 
(B) 1.250 gt/min. 
(C) 63 gt/min. 
(D) 3.750 gt/min. 

47. Um SG 5% 500 ml foi prescrito para ser i nfundido 
em 2 horas e 30 minutos.  A velocidade da infusão 
deverá ser de:  

(A) 200 gt/min. 
(B) 1 gt/min. 
(C) 67 gt/min. 
(D) 72 gt/min. 

48. Um SF 0,9% 1000 ml foi prescrito para ser infu n-
dido em 12 horas. A velocidade de infusão deverá 
ser de:  

(A) 83 mgts/min. 
(B) 83 gts/min. 
(C) 28 mgts/min. 
(D) 500 mgts/min. 

49. 1 grama é igual a:  

(A) 10.000 mil igramas. 
(B) 1.000 mil igramas. 
(C) 100 mil igramas. 
(D) 10 mil igramas. 

50. Foi prescrito 60 mg de Aminofi l ina. Há disponível 
ampola de Aminofi l ina de 10 ml com 240 mg.  O 
volume que deve ser aspirado para se obter a 
concentração prescrita é de:  

(A) 1 ml. 
(B) 2,5 ml. 
(C) 5 ml. 
(D) 7,5 ml. 

 



 

 

 


