
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2019 

Edital 020/2019 

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 prédio 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  

 

23-03-2019 - Manhã 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia a ti rinha a seguir para responder às 
questões de 01 a 04.  

 

(QUINO. Mafalda 3 .  São Paulo: Mart ins Fontes,  1998. p. 48 -49)  

01. Assinale a alternativa que apresenta a afi rmação 
correta.  

(A) Mafalda fica surpresa por seu amigo Manolito 
gostar dos Beatles enquanto a maioria dos 
jovens não gosta.  

(B) Manolito faz parte da grande parte da popu-
lação jovem que não gosta dos Beatles.  

(C) A história gira em torno de todos quererem 
saber o porquê de Monolito não gostar dos 
Beatles.  

(D) Manolito é uma exceção à regra, pois, se-
gundo Mafalda, todos os jovens gostam dos 
Beatles.  

02. No segundo quadrinho, a conjunção “pois” que 
introduz a fala de Monoli to poderia ser substitu í-
da, apresentando sentido de oposição, por  

(A) contudo. 
(B) logo. 
(C) como. 
(D) porquanto.  

03. Acerca do emprego da vírgula em “Manolito, você 
já ouviu o último disco dos Beatles?”, é correto 
afirmar que  

(A) separa um vocativo.  
(B) separa oração justaposta assindética.  
(C) separa oração que deve ser destacada.  

(D) separa aposto.  

04. O termo “pendores” no último quadrinho pode ser 
substituído, sem prejuízo de sentido e com as co r-
reções gramaticais necessárias, por  

(A) dramas. 
(B) inclinações. 
(C) perturbações.  
(D) conceitos. 

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 05 a 08.  

Em vez de pensar __ culturas nacionais como 
unificadas, deveríamos pensá-las como constituindo 
um dispositivo discursivo que representa _ diferença 
como unidade ou identidade. Elas  são atravessadas 
por profundas divisões e diferenças internas, sendo 
“unificadas” apenas através do exercício de difere n-
tes formas de poder cultural. Entretanto –  como nas 
fantasias do eu “inteiro” de que fala a psicanál ise 
lacaniana – __ identidades nacionais continuam a ser 
representadas como unificadas.  

Uma forma de unificá-las tem sido a de represen-
tá- la como a expressão da cultura subjacente de “um 
único povo”. A etnia é o termo que uti l izamos para 
referirmos __ característ icas culturais – l íngua, rel i-
gião, costume, tradições, sentimentos de “lugar” – 
que são parti lhadas por um povo. É tentador, portan-
to, tentar usar a etnia dessa forma “fundacional”.  Mas 
essa crença acaba, no mundo moderno, por ser um 
mito. 

(HALL, Stuart .  A ident idade cu l tural  na pós-modernidade)  

05. De acordo com o texto, 

(A) as culturas nacionais não devem ser pensa-
das como distintas.  

(B) etnia é a forma de unificar e representar a 
identidade nacional.  

(C) o conceito de etnia de forma fundacional é 
um mito. 

(D) a psicanálise lacaniana define as iden tidades 
nacionais como unificadas.  

06. As lacunas no texto podem ser correta e respect i-
vamente preenchidas por:  

(A) as – a - as - as. 
(B) as – a – as – às. 
(C) as – à – as – as. 
(D) às – a – às – às. 

07. O termo “elas”,  no segundo período do texto . re-
fere-se às 

(A) “diferenças”.  
(B) “unificadas”.  
(C) “ identidades”.  
(D) “culturas nacionais ”.  
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08. Os pronomes em destaque no trecho “Uma forma 
de unificá-las tem sido a de representá-la ...” s i-
tuam-se após o verbo. Essa forma de colocação 
pronominal denomina-se: 

(A) ênclise. 
(B) próclise. 
(C) mesóclise. 
(D) elipse. 

MATEMÁTICA 

09. Manoela retirou de suas aplicações financeiras  
2/5 do dinheiro que lá havia. No mês seguinte 
acrescentou 1/3 do valor que havia ficado nela 
após a retirada do mês anterior, deixando a apl i-
cação com um valor de R$ 8.400,00. Sendo essas 
as suas únicas movimentações na aplicação, o 
valor que havia antes da retirada era  

(A) R$ 10.500,00.  
(B) R$ 9.450,00.  
(C) R$ 8.300,000.  
(D) R$ 11.250,00.  

10. Um palmo de Luiza mede 20 centímetros, enquan-
to um palmo de Lucas mede 15 centímetros. Os 
dois resolveram medir um cartaz de 3 metros uti l i-
zando seus palmos. Ambos começaram juntos e 
avançaram simultaneamente. Sendo assim, quan-
do Luiza completou a medição faltava para Lucas 
completar a medição 

(A) 1 metro.  
(B) 75 centímetros.  
(C) 7,5 centímetros.  
(D) 55 centímetros.  

11. Em um laboratório de medicamentos, 33 químicos 
trabalhando 7 horas por dia produzem 20 caixas 
de medicamentos com 300 medicamentos cada. 
Para produzir 100 medicamentos a mais por ca i-
xa, 28 funcionários irão trabalhar  

(A) 11 horas.  
(B) 10 horas.  
(C) 7 horas e 10 minutos.  
(D) 8 horas e 48 minutos.  

12. Ao organizar seus l ivros, Isabela percebeu que a 
razão entre os de ficção e os de mistério era 4/7, 
nessa ordem. Após a arrumação, ela retirou 3 l i-
vros de mistério para doação, o que fez com que 
a razão entre os l ivros de ficção e de mistério f i-
casse 5/8, também nessa ordem. Assim, o número 
inicial de l ivros de mistério era  

(A) 25. 
(B) 35. 
(C) 32. 
(D) 29.  

13. O perímetro de um quintal retangular é quatro 
vezes o perímetro de um quarto quadrado de lado 
igual a 4 metros. Sabendo-se que o comprimento 
do quintal é 7 metros maior que sua largura, en-
tão o comprimento do quintal é:  

(A) 25 m. 
(B) 18 m. 
(C) 22 m. 
(D) 19,5 m. 

14. Amanda comprou um carro no valor de R$ 
50.000,00 em 3 vezes, com taxa de juros compos-
ta de 12% ao mês. Assim, o valor total que Aman-
da pagará pelo carro será: 

(A) 69.520,40. 
(B) 70.246,40. 
(C) 71.542,60. 
(D) 90.435,23. 

15. Determine a hipotenusa de um triângulo retângu-
lo, sabendo-se que os catetos medem 3 e 4 me-
tros. 

(A) 6 m. 
(B) 7 m. 
(C) 5 m. 
(D) 8 m. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

16. Marque a alternativa que apresenta o nome da 
autora do hino de Tarumã.  

(A) Maria Eduarda Conceição.  
(B) Maria Alice Fernandes.  
(C) Maria Ana Gonçalves.  
(D) Maria Júlia Pontes.  

17. Considera-se símbolos municipais de Tarumã:  

(A) A bandeira, o brasão e o Hino Nacional.  
(B) A bandeira, o brasão e as armas.  
(C) Apenas a bandeira e o brasão.  
(D) A bandeira, o brasão e o Hino de Tarumã.  

18. Sobre Lauro Ribeiro Escobar, é correto afirmar 
que 

(A) foi autor do brasão, bandeira e hino oficial de 
Tarumã. 

(B) era membro do Conselho Municipal da Edu-
cação. 

(C) foi o autor apenas do brasão de Tarumã.  
(D) pertencia ao Conselho Estadual de Honrarias 

e Mérito.  

19. Tarumã, em vocabulário tupi-guarani, significa  

(A) deus das florestas e dos campos.  
(B) árvore silvestre medicinal.  
(C) animal de grande porte.  
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(D) f i lho de um guerreiro.  

20. Em 2010, segundo dados oficiais do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a dens i-
dade demográfica do município de Tarumã era de  

(A) 61,40 hab./km2.  
(B) 50,60 hab./km2.  
(C) 38,70 hab./km2.  
(D) 42,50 hab./km2.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. São objetivos do SUS, descritos na Lei nº 
8.080/1990, exceto:  

(A) Identif icação de fatores determinantes da sa-
úde. 

(B) Formulação de políticas de saúde. 
(C) Assistência integral à saúde. 
(D) Provimento de recursos f inanceiros assisten-

ciais, como o bolsa família . 

22. Quando as suas disponibil idades forem insuficien-
tes para garantir a cobertura assistencial à popu-
lação de uma determinada área, o Sistema Único  
de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços 
ofertados pela iniciativa privada.  Sobre essa 
questão, indique a alternativa incorreta .  

(A) A participação da iniciativa privada no SUS 
se dará por meio de contrato ou convênio.  

(B) As entidades fi lantrópicas e sem fins  lucrati-
vos tem preferência para participar do SUS . 

(C) Os critérios, valores e parâmetros assisten-
ciais serão estabelecidos pela direção nacio-
nal do SUS e aprovados no Conselho Nacio-
nal de Saúde. 

(D) O SUS é público, e não há possibil idade a l-
guma da participação de empresas privadas 
nele. 

23. Na ocorrência de queimaduras, a medida geral 
imediata no tratamento da ferida é:  

(A) Limpar a ferida com água e clorexidina 2%. 
Na falta desta, usar água e sabão neutro.  

(B) Limpar e ferida com SF 0,9% e clorexidina 
0,5%. 

(C) Administrar hidrogel em todo o leito da fer i-
da. 

(D) Limpar a ferida com água gelada e adminis-
trar creme dental na ausência de medicação 
de uso tópico. 

24. Na administração de alimentos e nutrientes por 
meio de sonda enteral ou gástrica, são cuidados 
de Enfermagem, exceto:  

(A) Confirmar o posicionamento da sonda, antes 
de administrar a dieta, com ausculta abdomi-

nal, aspiração do conteúdo gástrico ou por 
meio de radiografias. 

(B) Observar o posicionamento externo e a fixa-
ção correta da sonda. 

(C) Colocar o paciente em posição prona . 
(D) Administrar a dieta em temperatura ambiente . 

25. A figura a seguir refere-se à: 

 

(A) Posição de l i totomia. 
(B) Posição de Trendelenburg. 
(C) Posição de Sims. 
(D) Posição de Fowler. 

26. Os locais de administração de medicação intrave-
nosa são: 

(A) Veia cefálica. 
(B) Veia basíl ica. 
(C) Veia cubital mediana. 
(D) Veia hipotênar. 

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

(A) Via oral, Via inalatória . 
(B) Via ocular, Via tópica. 
(C) Via intravenosa, Via intradérmica . 
(D) Via sublingual, Via retal .  

28. Indique a via de administração de medicamentos 
na qual o ângulo de aplicação é de 90º.  

(A) Intravenosa. 
(B) Intradérmica. 
(C) Intramuscular.  
(D) Tópica. 

29. São locais indicados para administração de med i-
cação intramuscular, exceto :  

(A) Músculo deltoide. 
(B) Músculo vasto lateral .  
(C) Músculo reto femoral .  
(D) Músculo i l íaco. 

30. No curativo de uma lesão aberta, infectada, cau-
sada por queimadura, deve-se optar por uti l izar:  

(A) Alginato de cálcio. 
(B) Sulfadiazina de prata. 
(C) Colagenase a 10%. 
(D) Hidrogel.  
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31. A uti l ização do carvão ativado na realização de 
curativos, está indicada quando a lesão for  

(A) exsudativa e infectada, com ou sem odor . 
(B) pouco exsudativa, com crosta, necrose e f i-

brina. 
(C) em fase de granulação, infectadas ou não . 
(D) aberta, não infectada, causada por queima-

dura. 

32. A ausência de movimento respiratórios é chamada 
de: 

(A) Bradipneia. 
(B) Apneia. 
(C) Respirações de Alternância . 
(D) Respirações de Biot .  

33. Na abordagem a uma pessoa caída ao chão, a 
primeira ação a ser realizada deve ser:  

(A) Puncionar um acesso venoso. 
(B) Verificar a pressão arterial . 
(C) Realizar compressões torácicas . 
(D) Verificar responsividade. 

34. O método aplicado para a remoção ou redução do 
número de bactérias na pele por meio de aplica-
ção de substância química, sabão ou detergente, 
associada a produto antisséptico, antes de iniciar 
procedimento invasivo é:  

(A) Assepsia. 
(B) Esteri l ização. 
(C) Degermação. 
(D) Limpeza. 

35. A desinfecção é definida como:  

(A) Método que promove eliminação ou destru i-
ção de todos os microrganismos na forma 
vegetativa, independentemente de serem pa-
togênicos ou não, presentes em material  
inerte. 

(B) Consiste na destruição ou na eliminação de 
todos os microrganismos na forma vegetativa 
ou esporulada. 

(C) Conjunto de medidas adotadas para impedir 
a introdução de agentes patogênicos no o r-
ganismo. 

(D) Conjunto de meios empregados para impedir 
a proliferação microbiana . 

36. Na unidade do paciente, a l impeza concorrente 
deve ser realizada:  

(A) Por ocasião do óbito . 
(B) Por ocasião de alta . 
(C) Por ocasião de transferência . 
(D) Diariamente. 

37. Uma pessoa em estado subfebril apresenta tem-
peratura axilar  

(A) entre 37,6 e 38,5ºC. 
(B) entre 37 e 37,5ºC. 
(C) entre 36 e 36,9ºC. 
(D) abaixo de 35,9ºC. 

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 não des-
creve uma situação de imperícia.  

(A) Auxil iar de Enfermagem recebe solicitação de 
um acompanhante para avaliação de 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) Auxil iar de Enfermagem realiza punção de 
veia jugular externa e paciente evolui para 
disfonia por lesão do nervo laríngeo.  

(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, as penalidades a serem impostas pelo 
sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enferma-
gem englobam, exceto:  

(A) Cassação do direito ao Exercício Profissio-
nal. 

(B) Prisão. 
(C) Censura. 
(D) Suspensão do Exercício Profissional .  

40. Para a técnica de verificação da Pressão Arterial,  
a etapa de preparo do paciente não deve conter a 
ação de: 

(A) Explicar o procedimento ao paciente e deixa -
lo em repouso de 3 a 5 minutos . 

(B) Possíveis dúvidas poderão ser esclarecidas 
durante a medição. 

(C) Certif ica-se que o paciente não fumou nos 30 
minutos anteriores. 

(D) O paciente deve estar sentado, com as pe r-
nas descruzadas, pés apoiados no chão, do r-
so recostado na cadeira e relaxado. 
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41. O Calendário de Vacinação para o estado de São 
Paulo – 2018, recomenda que seja(m) administra-
da(s) a(s) seguinte(s) vacina(s) aos três meses de 
idade: 

(A) BCG, Hepatite B. 
(B) Meningocócica C. 
(C) VIP, Pentavalente, Rotavírus, Pneumocócica . 
(D) VOP, DTP, Varicela. 

42. Para expandir e qualif icar a Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS), houve a ampliação de pon-
tos de atenção (Serviços).  Indique a alternativa 
que contém um novo serviço incorporado a RAPS.  

(A) Ambulatório Multiprofissional de Saúde Men-
tal.  

(B) Centro de Atenção Psicossocial . 
(C) Serviço Residencial Terapêutico .  
(D) Comunidades Terapêuticas. 

43. De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipe r-
tensão Arterial, ao obter o valor de 135x85 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. 

44. Um frasco-ampola de Cetoprofeno com 100 mg foi  
diluído em 3 ml de água desti lada.  Qual o volume 
desta diluição contém 75 mg? 

(A) 2,25 ml. 
(B) 2,5 ml. 
(C) 100 mg. 
(D) 3 mg. 

45. Um SG 5% 100 ml foi prescrito para infusão em 
30 minutos. A velocidade de infusão deverá ser 
de: 

(A) 200 gts/min. 
(B) 3 mgts/min. 
(C) 67 mgts/min. 
(D) 67gts/min. 

46. Um SG 5% 1000 ml foi  prescrito para infusão em 
6 horas. A velocidade de infusão deverá ser de:  

(A) 167 mgts/min. 
(B) 500 gt/min. 
(C) 3.333 gts/min.  
(D) 28 gt/min. 

47. A 9ª edição do PHTLS (2018) atualizou o protoco-
lo de atendimento ao paciente vítima de algum 
trauma. O novo nome, ou sequência de atend i-
mento nessas situações é:  

(A) C-A-B. 

(B) A-B-C-D-E. 
(C) X-A-B-C-D-E. 
(D) A-B-C. 

48. A escala de Cincinnati favorece o reconhecimento 
do(a):  

(A) AVC. 
(B) IAM. 
(C) PCR. 
(D) EAP. 

49. 0,1 g é igual a: 

(A) 1.000 mil igramas. 
(B) 100 mil igramas. 
(C) 10 mil igramas. 
(D) 1 mil igramas. 

50. Foi prescrito 100 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) 8,2 ml. 
(B) 6,8 ml. 
(C) 4,1 ml. 
(D) 2,4 ml. 

 



 

 

 


