CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA/SP
AUXILIAR DE ENFERMAGEM – CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA
Número da Inscrição: __________

e) A imigração confiscou os documentos de todos os refugiados.

Nome do Candidato: ____________________________________

8- Pertencem à mesma família etimológica da palavra
descendência, exceto:
a) Descendente
b) Descender
c) Descendem
d) Descendia
e) Descentralizar

Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.
Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu em
Três Corações, Minas Gerais, em 1940. Em 1956, passou a jogar no
time do Santos Futebol Clube, onde se tornou jogador profissional.
Em 1957, pele jogou pela primeira vez na seleção brasileira, contra
a Argentina, marcando um gol; tinha só 17 anos. No ano seguinte,
ganhava sua primeira Copa do Mundo e alcançava fama em todo
país.
1- Pode se afirmar que existe no texto um grande número de
substantivos:
a) Comuns
b) Próprios
c) Abstratos
d) Coletivos
e) Compostos
2- A palavra profissional é classificada quanto ao número de
sílabas e tonicidade em:
a) trissílaba e paroxítona
b) trissílaba e oxítona
c) polissílaba e oxítona
d) polissílaba e paroxítona
e) polissílaba e proparoxítona
3- 1940, 1956, 1957 e 17 são exemplos de numerais:
a) multiplicativos
b) fracionários
c) ordinais
d) cardinais
e) N.D.A.
4- Encontram-se corretamente separadas as sílabas da palavra:
a) bra-si-lei-ra
b) pro-fi-ssi-o-nal
c) con-he-ci-do
d) pri-me-i-ra
e) na-sceu
5- A palavra alerta está corretamente empregada em:
a) Ela e ele estavam alertos.
b) Estavam ambos alertas.
c) Estamos todos alerta.
d) O cão estava alerto, na hora "H".
e) Eu e minha amiga ficamos logo alertas.
6- Estão corretamente acentuadas, segundo o acordo ortográfico
da língua portuguesa de 1990, todas as palavras da alternativa:
a) estréia, feiúra, troféu
b) céu, papéis, herói
c) teiú, baiúca, traquéia
d) gôndola, zôo, vôo
e) dôo (verbo doar), crêem (verbo crer), história.
7- É sinônimo da palavra imiscuir a palavra grifada na frase da
alternativa:
a) Eles não podiam intrometer-se tanto assim em sua vida, pensou
ela.
b) Ele era um eminente político do partido.
c) Imigrou para o Brasil durante a guerra.
d) Elas eram capazes de imitar perfeitamente todos os
professores.

9- Encontra-se escrita na ordem direta das palavras apenas uma
das frases abaixo. Assinale-a:
a) Na minha casa você pode ir.
b) Em minha casa, lá você pode ir.
c) Pode você ir à minha casa?
d) Você pode ir à minha casa.
e) Ir à minha casa você pode.
10- A única palavra composta corretamente grafada está expressa
em:
a) parachoque
b) extra-terrestre
c) extra-ordinário
d) inter-planetário
e) lusco-fusco
11- É antônimo da palavra alegre:
a) esfuziante
b) macambúzio
c) corola
d) carola
e) esperto
12- O aumentativo do substantivo encontra-se incorreto em:
a) amargo - amargurado
b) poeta - poetastro
c) cão - canzarrão
d) homem - homenzarrão
e) amigo - amigaço
Matemática
13- Ana e Maura compraram um conjunto de som por R$380,00. Elas
iam dividir igualmente essa despesa, mas Ana lembrou que estava
devendo R$70,00 para Maura. Para acertar a dívida , cada uma
pagou na loja:
a) Cada uma pagou R$190,00.
b) Ana pagou R$250,00 a Maura pagou R$130,00.
c) Maura pagou R$120,00 e Ana pagou R$260,00.
d) Ana pagou R$200,00 e Maura pagou R$180,00
e) Nenhuma alternativa está correta.
14-Uma pilha tem 100 caixas, e um carregador vai leva-las para um
local distante 50 metros de onde elas estão. Ele carrega 4 caixas por
vez. Começando e terminando seu percurso no local da pilha inicial,
o carregador andará:
a) 1.250 metros.
b) 2.500 metros.
c) 1.500 metros.
d) 2.400 metros.
e) 2.450 metros.
15- Alice está gripada. O médico receitou um xarope a cada 4 horas
e um comprimido a cada 6 horas, durante 7 dias. Ela inicia o
tratamento tomando os dois remédios juntos. Alice voltará a tomar o
xarope e o comprimido juntos novamente, após :
a) 8 horas
b) 16 horas
c) 10 horas
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d) 12 horas
e) 6 horas.
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16- Resolvendo a expressão numérica: (-2)² - [ (-7) ÷ 100 + 5 x (-3)
] - √25 , o resultado é:
a) 21
b) -7
c) -23
d) 15
e) 25

a) 1,8
b) 3,0
c) 2,0
d) 1,5
e) 2,5

17- Cinco caixas de creme dental e dois sabonetes custam R$14,50.
Uma caixa de creme dental custa R$0,38 a mais que um sabonete.
O preço de cada caixa de creme dental é:
a) R$2,18
b) R$2,80
c) R$1,42
d) R$1,24
e) R$1,80

24- Uma pessoa fez um empréstimo a juros simples de 3% ao mês .
No final de 45 dias esta pessoa acertou sua dívida pagando de juro
R$63,00. O capital emprestado foi de :
a) R$1.200,00
b) R$1.400,00
c) R$1.500,00
d) R$2.000,00
e) R$1.800,00

18- Em um pátio estão estacionados carros e motos, que totalizam
40 veículos e 140 rodas. O número de motos estacionadas nesse
pátio é de:
a) 30
b) 20
c) 10
d) 15
e) 40

Conhecimento Específico
25- Os Registros de Enfermagem, além de garantir a comunicação
efetiva entre a equipe de saúde, fornecem respaldo legal e,
consequentemente, segurança, pois constituem o único documento
que relata todas :
a) As medicações administradas ao paciente
b) As ações da enfermagem junto ao paciente
c) As prescrições médicas do paciente
d) As doenças e histórico do paciente
e) Nenhuma das alternativas

19- A maquete de um ginásio de esportes foi construída de tal forma
que cada 9cm na maquete corresponde a 250m na realidade, ou
seja, a escala usada foi de 9/250. A maquete tem 54cm de altura. A
altura real desse ginásio de esportes é de:
a) 1.800m
b) 1.200m
c) 2.000m
d) 1.500m
e) 1.600m
20- Uma usina produz 350 litros de álcool com 5 toneladas de cana
de açúcar. Para produzir 8.750 litros de álcool, essa usina vai
necessitar de:
a) 82 toneladas de cana.
b) 125 toneladas de cana.
c) 70 toneladas de cana.
d) 134 toneladas de cana.
e) 98 toneladas de cana.
21- A base de um triângulo mede 7,2cm. A altura relativa a essa base
mede 2/3 da medida dessa base. A área desse triângulo mede:
a) 17,28cm²
b) 34,56cm²
c) 35,46cm²
d) 19,32cm²
e) 18,78cm²
22- Em uma escola, 882 alunos estão matriculados no período da
manhã, que corresponde a 63% do total de alunos da escola. O
número total de alunos dessa escola é de:
a) 1.400
b) 1.384
c) 1.248
d) 1.500
e) 1.480
23- O valor de x na figura abaixo para que a área do quadrado seja
igual a área do retângulo é de:

2,5

26- No caso de dietas administradas via sonda, é importante manter
os seguintes cuidados antes e após a administração da dieta:
a) Manter decúbito elevado, lavar a sonda após administração de
dietas e medicações
b) Testar a sonda antes da administração de dietas, passar água
após a administração das dietas
c) A alternativa A e B estão corretas
d) Apenas a alternativa A está correta
e) Nenhuma alternativa está correta
27- Diante das Relações Humanas com o cliente e Equipe
Multidisciplinar, as ações de enfermagem devem estar voltadas para;
exceto:
a) Transmitir segurança ao paciente, estabelecendo diálogo,
possibilitando ao mesmo expor seus sentimentos de insegurança, a
fim de diminuir sua ansiedade
b) Proporcionar sono adequado, garantindo ambiente livre de ruídos
c) Orientar a família e o paciente sobre os procedimentos a serem
realizados; e, quando a alta for dada
d) Destacar a falta do controle e do estresse, de se evitar erros e
falha no cuidado
e) Proporcionar repouso adequado
28- Dentro dos fatores de riscos que propiciam o desenvolvimento
da pneumonia, destacamos, exceto:
a) Ambientes mal ventilados
b) Mobilidade no leito de 2 em 2 horas
c) Tabagismo
d) Posicionamento incorreto da sonda nasogástrica ou
posicionamento no leito do paciente menor que 30 graus, causando
risco para broncoaspiração
e) Ambientes aglomerados
29- Os Objetivos específicos da Rede Amamenta Brasil, são:
a) Contribuir para o desenvolvimento de competências nos
profissionais de saúde para que se tornem agentes de mudança no
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ensino e aprendizagem do aleitamento materno e para uma prática
integralizadora
b) Discutir a prática do aleitamento materno no contexto do processo
de trabalho das unidades básicas de saúde
c) Dividir as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno das unidades básicas de saúde com os hospitais
d) Monitorar os índices de aleitamento materno das populações
atendidas pelas unidades básicas de saúde certificadas
e) Nenhuma alternativa está correta
30- Em 1999, foi criada uma portaria estabelece a Política Nacional
de Saúde do Idoso, na qual se determina que os órgãos do Ministério
da Saúde relacionados ao tema promovam a elaboração ou a
adequação de planos, projetos e ações em conformidade com as
diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas. Qual a portaria
citada acima:
a) Portaria Ministerial nº 1.435/99
b) Portaria Ministerial nº 1.399/99
c) Portaria Ministerial nº 1.395/99
d) Portaria Ministerial nº 1.436/99
e) Portaria Ministerial nº 1.434/99
31- O Congresso Nacional aprova e o Presidente da República
sanciona o Estatuto do Idoso, considerado uma das maiores
conquistas sociais da população idosa em nosso país, ampliando a
resposta do Estado e da sociedade às necessidades da população
idosa. Em que ano esse estatuto foi sancionado, assinale abaixo:
a) 2001
b) 2002
c) 2003
d) 2004
e) 2000
32- No Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados
pelos profissionais de saúde a alguns órgãos. Assinale a alternativa
correta:
a) Autoridade policial
b) Ministério Público
c) Conselho Municipal do Idoso
d) Vara do Idoso
e) Todas as alternativas estão corretas
33- Dentre outras ações realizadas pela Área Técnica Saúde do
Idoso, podem-se destacar ações estratégicas que foram elencadas
no Pacto pela Vida (2006) e aquelas que a Área Técnica vem
acompanhando com interface com outras áreas. Na definição
“instituição de prestação de serviço, ofertada por equipe
multidisciplinar, referencialmente com formação em saúde do idoso
e envelhecimento, valorizando o efeito favorável do ambiente familiar
no processo de recuperação de pacientes e os benefícios adicionais
para o cidadão e o sistema de saúde”, diz respeito a:
a) Atenção Domiciliar
b) Acolhimento
c) Assistência Farmacêutica
d) Imunização
e) Nenhuma alternativa está correta
34- De acordo com o Calendário Vacinal do estado de São Paulo,
assinale a alternativa correta sobre as vacinas aplicadas no 15º mês
de vida:
a) Tríplice Bacteriana (DTP), vacina oral contra Poliomelite (VOP),
vacina Meningocócica C (conjugada)
b) Tetravalente (DTP + HIB), vacina oral contra Poliomelite (VOP),
vacina oral contra Rotavírus Humano (VORH), vacina
Pneumocócica 10 (Conjugada)
c) Hepatite B, Tetravalente (DTP + HIB), vacina oral contra
Poliomelite (VOP), vacina Pneumocócica 10 (Conjugada)

d) Tríplice Bacteriana (DTP), vacina Meningocócica C (conjugada)
e) Nenhuma alternativa está correta
35- De acordo com o Calendário Vacinal do estado de São Paulo,
em que idade de vida deve ser administrada a vacina Meningocócica
C (conjugada). Assinale a alternativa correta:
a) 2 meses, 4 meses e aos 15 meses de vida
b) 3 meses, 4 meses e aos 12 meses de vida
c) 2 meses, 5 meses e aos 15 meses de vida
d) 3 meses, 5 meses e aos 15 meses de vida
e) 2 meses, 3 meses e aos 10 meses de vida
36- Em uma prescrição médica, aparece Dimeticona 50 gotas VO de
8/8 horas. Se eu não possuo um conta gotas, quanto devo
administrar:
a) 2,75 ml
b) 2.5 ml
c) 3, 25 ml
d) 3,5 ml
e) 4,5 ml
37- Qual a quantidade máxima permitida para a administração de
medicação por via Intradérmica.
a) 0,1 ml
b) 0,5 ml
c) 1,0 ml
d) 1,5 ml
e) 2,0 ml
38- Para administração de soluções por via Intradérmica, qual o
ângulo indicado para posicionamento da agulha durante a
administração:
a) 15º a 20º
b) 10º a 15º
c) 10º a 20º
d) 20º a 25º
e) Nenhuma alternativa está correta
39- A convulsão é a resposta a uma descarga elétrica anormal no
cérebro. Os sinais e sintomas comuns das crises convulsivas são,
exceto:
a) Perda de consciência
b) Salivação excessiva (sialorréia)
c) Descontrole urinário e/ou intestinal
d) Hiper comunicação
e) Vertigem
40- O início do trabalho de parto é desencadeado por fatores
maternos, fetais e placentários, que se interagem. O parto é dividido
em quatro períodos clínicos, a saber. Assinale o período clínico que
não faz parte do parto.
a) Dilatação: O período definido clinicamente de primeiro estágio
b) Expulsão fetal: O período de expulsão inicia-se com a completa
dilatação do colo uterino e termina com o nascimento completo do
bebê
c) Decapitação: Também chamado de fecundamento ou
deslizamento, esse período tem início após a expulsão do feto e
termina com a saída do cordão umbilical
d) Período de Greenberg: Definido como a primeira hora após a
saída da placenta, quando podem acontecer as grandes
hemorragias e complicações que solicitem habilidade e
conhecimento da equipe de saúde
e) Todas as alternativas estão corretas

