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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 01/03/2010, no site www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS de 29/12/2009. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 

 

 AUX. ENFERMAGEM 

 



 

PARTE I - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

01 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
SEÇÃO III – DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES 
DA CATEGORIA – EM DIREITOS. É incorreto afirmar. 

A) Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem, 
fatos que firam preceitos do presente Código e da 
legislação do exercício profissional. 

B) Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, 
quando impedido de cumprir o presente Código, 
a legislação do Exercício Profissional e as 
Resoluções e Decisões emanadas pelo Sistema 
COFEN/COREN. 

C) Associar-se, exercer cargos e participar de 
Entidades de Classe e Órgãos de Fiscalização do 
Exercício Profissional. 

D) Requerer em tempo hábil, informações acerca de 
normas e convocações. 

E) Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, 
mediadas cabíveis para obtenção de desagravo 
público em decorrência de ofensa sofrida no 
exercício profissional. 

 
02 - A lei do exercício profissional de enfermagem dispõe 
sobre as atividades dos profissionais de enfermagem e aos 
profissionais de nível médio somente podem ser 
desempenhadas quando: 

A) Concluir o curso e após ter dinheiro para se 
registrar no COREN. 

B) For registrada no COFEN. 
C) Estiver sob a supervisão e orientação do Enfermeiro. 
D) Adquirir o diploma expedido pelo MEC. 
E) Tiver seis meses de estágio probatório na 

Instituição hospitalar. 
 
03 - A lei nº.  8.080/90, determina que a direção do SUS seja: 

A) Descentralizada para cada esfera de governo. 
B) Dirigida unicamente  pelo Ministério da Saúde. 
C) Pelos servidores públicos da Saúde. 
D) Pelos Conselhos de gestão pública.  
E) Para cada esfera de governo seja única. 

 
04 - Na disposição da lei do SUS o poder público tem 
responsabilidade com a saúde da população brasileira. 
Porém o povo brasileiro tem responsabilidade: 

A) Exclusiva de sua saúde, já que ele é quem adoece. 
B) Quando tem o cartão do SUS. 
C) Quando está doente.  
D) Como família, usuários, comunidade e cidadãos. 
E) No ato do cadastro da famí8lia na Estratégia do 

PSF. 
 
05 - Na lei do SUS definida pela lei 8.080/90,tem como 
um dos princípios a participação da comunidade alertando-
a para conjuntamente no controle social. Não são definidos 
como instrumentos de controle social que a comunidade 
participa ativamente: 

A) Conferência de saúde. 
B) Ser agente comunitário de saúde. 
C) Rádio comunitária dos conselhos de bairro. 
D) Conselhos de saúde. 
E) Integração do Ministério Público. 

06 - O procedimento de lavagem das mãos tem a 
finalidade de, EXCETO: 

A) Desinfetar as mãos. 
B) Reduzir a carga microbiana transitória das mãos. 
C) Remoção de sujidade, suor,, oleosidade. 
D) Prevenção e redução das infecções causadas 

pelas transmissões cruzadas. 
E) Prevenir a propagação de infecções, através das 

mãos, antes e após cada procedimentos 
realizados. 

 
07 - O profissional de enfermagem atua   em várias ações 
que assistem e promove a recuperação do estado de saúde 
do indivíduo, para isso tem as instituições de saúde a 
CCIH que orienta e recomenda os melhores procedimentos 
na realização de um bom curativo. Antes de iniciar o 
processo é necessário: 

A) Alimentar o paciente. 
B) Preparar a bandeja/carro de curativos 

higienizado, pacotes estéreis com validade 
adequada, EPI’s. 

C) Limpar a pele com PVPI tópico. 
D) Limpar a pele de dentro para fora da ferida. 
E) Seguir a limpeza da área mais contaminada para 

a menos contaminada. 
 
08 - No estudo de feridas, os doutrinadores em sua 
maioria,   classificam as feridas quanto as causas, conteúdo 
microbiano, tipo de cicatrização, grau de abertura e tempo 
de cicatrização. É correto afirmar que as feridas ulcerativas 
são: 

A) São provocadas intencionalmente, incisivas, 
excisivas. 

B) São provocadas acidentalmente por agentes 
mecânicos. 

C) Lesões escavadas, circunscritas na pele, 
representa uma categoria de ferimento que inclui 
úlceras de decúbito, assim como de estase 
venosa, artérias e úlceras diabéticas. 

D) São limpas com condições assépticas. 
E) São lesões que cicatrizam por segunda intenção. 

 
09 - Dentro das técnicas de curativos, temos como norma 
geral, EXCETO: 

A) Lavar as mãos antes e após cada curativo. 
B) Expor a ferida e o material o mínimo de tempo 

possível. 
C) Verificar data e esterilização dos materiais 

estérieis que vai ser utilizado no curativo. 
D) Usar luvas de procedimentos quando houver 

necessidade de contato direto com a ferida. 
E) Considerar contaminado qualquer material que 

toque sobre locais fora do campo estéril. 
 
10 - A parada cardíaca é a interrupção abrupta das funções 
do coração seguida do colapso do sistema cárdio-
respiratório-cerebral. Não são causas da parada cardíaca. 

A) Obstrução das vias aéreas superiores. 
B) Choque elétrico. 
C) Obstruções das coronárias e as arritmias. 
D) Afogamento. 
E) Hemorragias. 



 

11 - Os vários tipos de cânceres em mulheres são 
identificados em exames de rotina, mas o câncer de ovário 
é de difícil diagnóstico por apresentar sintomas vagos e 
similares a outros tipos de doenças. Mulheres com alto 
risco de desenvolver câncer de ovário: 

A) Obesidade mórbida. 
B) Tem irmã, mãe ou filha com diagnóstico de 

câncer de ovário. 
C) Diabetes gestacionais. 
D) Pai com câncer de esôfago. 
E) Irmão hemofílico. 

 
12 - A assistência de enfermagem sistematizada durante a 
pulsoterapia, procedimento aplicado a paciente com uso de 
corticosteróide, ocorre reações adversas transitórias, 
identificadas nas afirmativas abaixo, exceto: 

A) Distúrbio temporário do sono. 
B) Alteração do humor. 
C) Bradicardia sinusal. 
D) Hiperglicemia. 
E) Convulsão. 

 
13 - A Enfermagem na atenção a saúde pública tem grande 
responsabilidade no procedimento de administração das 
vacinas, onde a imunização é aquisição de proteção 
imunológica contra doenças infecciosas. As vacinas 
classificam-se em: 

A) Atenuadas e inativas. 
B) Imunoglobulina e hemófilos. 
C) Soro heterólogo e hiperimune. 
D) Linfócitos e linfomas. 
E) Soro humano e soro animal. 

 

14 - No ato de administração de vacinas se faz necessário 
observar as contra-indicações. Temos como falsas contra-
indicações. 

A) Na gravidez às vacinas vivas atenuadas. 
B) A BCG nas crianças com peso < 2 kg. 
C) Infecções de vias aéreas superiores, resfriados, 

diarréia, doenças de pele. 
D) A DPT em pacientes com encefalopatia nos 7 

dias pós vacinação. 
E) A BCG a todas relativas às vacinas vivas atenuadas. 

 

15 - Na administração de medicamentos se faz necessário 
saber a dosagem certa, de acordo com a prescrição. No caso 
de o hospital ter gentamicina de 80mg em uma ampola de 2 
ml, foi prescrito 40mg. Quanto administrar de gentamicina? 

A) 1,0ml de gentamicina. 
B) 1,5 ml de gentamicina. 
C) 0,5 ml de gentamicina. 
D) 2,0 ml de gentamicina. 
E) 4,0 ml de gentamicina. 

 

16 - Na prescrição médica foi prescrito 100 mg de aminofilina 
e no depósito de medicamento do paciente tem ampolas de 
aminofilina de 250 mg/10 ml. Diante da situação afirme o 
correto a ser administrado de aminofilina. 

A) 2,5 ml. 
B) 1,0 ml. 
C) 0,5 ml. 
D) 4,0 ml. 
E) 1,5 ml. 

17 - A administração de medicação por via intramuscular 
requer cuidados e conhecimentos de anatomia, 
farmacologia. Quanto à administração de medicamentos 
por via muscular é correto afirmar. 

A) Aplicar IM fazendo um ângulo de 15º. 
B) Aspirar do músculo um refluxo de sangue na 

seringa e continuar a administração IM. 
C) Introduzir o bisel da agulha posicionado sempre 

para cima. 
D) Recomenda-se não exceder a quantidade de 3 ml. 
E) Massagear bastante o local de todas as aplicações 

após a administração. 
 
18 - A administração endovenosa de grandes volumes de 
soluções aquosas por venóclise requer cuidados por ser 
uma via de infusão mais rápida. Por esse motivo é possível 
como conseqüência da venóclise: 

A) Lesões intencionais associadas à terapia 
medicamentosa. 

B) Isenção de reações adversas. 
C) Choque e o risco aumentado de infecção. 
D) Lesões do músculo. 
E) Lesão óssea. 

 
19 - A epilepsia é uma doença que requer um 
acompanhamento e cuidados constantes. Dentre os itens 
abaixo não é verdadeiro para a epilepsia. 

A) Doença de notificação compulsória. 
B) Doença depressiva. 
C) Invalida o portador ao trabalho definitivamente. 
D) Desnecessário o uso de remédios diários. 
E) Ser uma doença contagiosa. 

 
20 - O que é tromboflebite? 

A) É a inflamação de uma veia relativa a um vaso 
sanguíneo. 

B) É uma infecção generalizada. 
C) É um tamponamento cardíaco no átrio esquerdo. 
D) É uma reação pirogênica. 
E) É uma sepsemia. 

 
21 - Abortamento é a interrupção da gravidez antes da 
viabilidade fetal com idade gestacional menor que 20 
semanas.  É correto afirmar que são fatores etiológicos do 
abortamento: 

A) Hiperemese gravídica. 
B) Substâncias alérgicas. 
C) Estupro. 
D) Edema e elevação da proteinúria. 
E) Ovulares, maternos, outros fatores como drogas, 

alcoolismo, tabagismo. 
 
22 - A tuberculose é uma doença que ao ser tratada no 
início tem um bom prognóstico. Uma das ações do 
profissional de enfermagem que identifica precocemente 
os doentes, garantindo seu tratamento até o final. 

A) Busca ativa do suspeito em grupos de maior 
risco. 

B) História do tratamento anterior. 
C) Baciloscopia direta do escarro. 
D) Exame radiológico. 
E) Exame de HIV. 



 

23 - Em substituição ao sistema de informação do 
programa de agentes comunitários de saúde – SIPACS, em 
1998 para o acompanhamento das ações e dos resultados 
das atividades realizadas pelas equipes do PSF (programa 
saúde da família/MS). Foi implantado um instrumento de 
informação, qual destes abaixo responde a seguinte 
questão? 

A) O sistema de gestão federal/estadual da vigilância 
alimentar e nutricional – SISVAN. 

B) O programa nacional de imunização – PNI. 
C) A agência de vigilância sanitária – ANVISA. 
D) A agência nacional de saúde – ANS. 
E) O sistema de informação da atenção básica – 

SIAB. 
 
24 - No programa nacional de imunização do Ministério da 
Saúde, é correto afirmar: 

A) Ao nascer aplicar a vacina de BCG-ID e vacina 
contra hepatite B(1), dose única para formas 
graves de tuberculose e 1ª dose para hepatite B, 
respectivamente. 

B) Ao nascer aplica-se a 2ª dose de vacina de 
hepatite B. 

C) No primeiro mês de vida aplicar a 1ª e segunda 
dose da dT (dupla tipo adulto). 

D) Antes dos 20 anos tomar obrigatoriamente a 
vacina contra a gripe. 

E) A BCG em dose dupla ao nascer em filhos de 
portadoras de tuberculose. 

 
25 - É o conjunto de atividades que permite reunir a 
informação indispensável para conhecer, a qualquer 
momento, o comportamento ou história natural das 
doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus 
fatores condicionantes, com o fim de recomendar 
oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e 
eficientes que levem à prevenção e ao controle de 
determinadas doenças. É o conceito de: 

A) Agência nacional de saúde. 
B) Ministério da saúde. 
C) Coordenação de vigilância sanitária. 
D) Vigilância epidemiológica. 
E) Sistema único de saúde. 

 
26 - Nos pacientes portadores de doenças do sistema 
respiratório como bronquite crônica, é correto dizer que 
pode ter como agravante. 

A) Limpoma tegumentar. 
B) Enfisema pulmonar. 
C) Diabetes. 
D) Conjuntivite. 
E) Artrite. 

 
27 - Nas anemias são detectadas várias deficiências 
nutricionais e ingestão adequada de vitaminas. Na anemia 
perniciosa é causada por qual deficiência vitamínica. 

A) Ácido ascórbico. 
B) Ferro. 
C) Vitamina A. 
D) Zinco. 
E) Vitamina B¹². 

 

28 - A assistência ao recém-nascido na sala de parto se faz 
necessário cuidados na identificação do RN. É correto. 

A) Na braceira do RN conter cidade de nascimento, 
hospital, data, hora. 

B) Na braceira do RN conter nº do leito, nome do 
pai e mãe, sexo, hora. 

C) Na braceira do RN conter o nome da mãe, sexo, 
data  hora, no mínimo. 

D) Na braceira do RN conter hora, dados de 
APGAR, local, bairro. 

E) Na braceira do RN conter endereço, sala de parto, 
nome do médico, mãe. 

 
 
PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

A arte na Nossa Vida 
    (Jô Oliveira e Lucília 

Garcez) 
 
 Você pode pensar que não conhece arte, que não 
convive com objetos artísticos, mas estamos todos muito 
próximos da arte. Nossa vida está cercada dela por todos 
os lados. 
 Ao acordar pela manhã e olhar o relógio para 
saber a hora, você tem o primeiro contato do dia com a 
arte. O relógio, qualquer que seja o seu desenho, passou 
por um processo de produção que exigiu planejamento 
visual. Especialistas estudaram e aplicaram noções de arte. 
A forma do seu relógio é resultado de uma longa história 
da imaginação humana e das suas preferências. A cor, a 
forma, o volume, o material que foram escolhidos estão 
testemunhando o tempo e a transformação do gosto e da 
técnica. Ao observá-lo, você percebe que é um objeto 
antigo ou moderno, você reconhece que quem o desenhou 
preferia formas curvas ou retas, ou ainda dourado, e até 
pedrinhas brilhantes. 
 Quem escolhe um relógio para comprar, decide 
com base em suas preferências pessoais. Alguns preferem 
os mais elaborados, outros preferem os mais simples. É o 
gosto pessoal que predomina, e este pode variar 
infinitamente. Varia porque recebe influências de acordo 
com a idade, com a época, com o meio social em que a 
pessoa vive. E, como nos diz a sabedoria popular: "gosto 
não se discute". Mas, quem sabe, possamos discutir o 
gosto? 
 Em outros objetos do seu quarto e de seu 
cotidiano você pode observar a presença da arte: na 
estampa de seu lençol, no desenho da sua cama, no 
formato da sua escova de dentes, no desenho da torneira e 
da pia do banheiro, na xícara que você toma leite, nos 
talheres, no modelo do carro, no formato do telefone. Em 
todos os objetos há um pouco de arte aplicada. 
 Esse esforço para produzir objetos bonitos, 
agradáveis ao olhar, atraentes e harmoniosos, está em 
todas as culturas, em todas as civilizações. E em nosso dia-
a-dia. 
 
 
 



 

29 - Das afirmações seguintes: 
I- O primeiro parágrafo é dirigido aos que só conhecem 
arte tradicional. 
II- O primeiro parágrafo procura atrair leitores não-
iniciados em arte. 
III- O primeiro parágrafo tem como finalidade mostrar que 
arte é vida. 

A) Apenas afirmação II está correta. 
B) Apenas afirmação III está correta. 
C) Estão corretas afirmações I e II. 
D) Estão corretas afirmações II e III. 
E) Todas estão corretas. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I- O segundo parágrafo procura mostrar a presença da arte 
em torno de nós. 
II- O segundo parágrafo indica um exemplo de 
desconhecimento de arte. 
III- O segundo parágrafo demonstra que a arte é uma 
necessidade em nossa vida. 

A) Estão corretas afirmações I e III. 
B) Estão corretas afirmações II e III. 
C) Todas estão corretas. 
D) Estão corretas afirmações I e II. 
E) Todas estão incorretas. 

 

31 - Ao dizer que "nossa vida está cercada dela por todos 
os lados" a autora do texto faz alusão à definição de "ilha”, 
presente em nossos livros didáticos de geografia. Nesse 
caso, a equivalência correta para "arte" é: 

A) a ilha 
B) a terra 
C) o céu 
D) o vento 
E) a água 

 

32 - Assinale a opção em que todas as palavras apresentam 
dígrafos formados com a letra h. 

A) trabalho - chapeleira - banho 
B) homens - ganhava - hotel 
C) trabalhava - chegava - horário 
D) horas - havia - chuva 
E) manhã - melhoravam - homem 

 

33 - Marque a opção em que há erro no que se refere à 
crase. 

A) Já chegamos à Bahia. 
B) O professor falará àquele aluno. 
C) Dirijo-me à Vossa Eminência para pedir 

desculpas. 
D) Comi bacalhau à Gomes de Sá. 
E) É importante obedecer às regras do jogo. 

 

34 - Assinale a alternativa em que todas as palavras, são 
formadas por derivação parassintética: 

A) biografia - macróbio - bibliografia 
B) enrijecer - deslealdade - tortura 
C) acromatismo - hidrogênio - litografia 
D) solução - passional - corrupto - visionário 
E) acorrentar - esburacar - despedaçar 

 
 
 

35 - Assinale a relação que contém vocábulo que destoa do 
grupo a que pertence, quanto ao gênero. 

A) clarinete - estratagema - diagrama 
B) mascote - dó - plasma 
C) diabete - eclipse - lança-perfume 
D) áspide - tapa - ágape 
E) telefonema - anátema - estigma 

 
36 - O plural de "cirurgião-dentista" é: 

A) cirurgiões-dentistas 
B) cirurgiãos-dentista 
C) cirurgião-dentista, porque não admite plural 
D) cirurgiões-dentista 
E) cirurgião-dentistas 

 
37 - Assinale a alternativa com todos os vocábulos 
acentuados corretamente, segundo a regra das oxítonas. 

A) maçã - você - sapotí 
B) através - também - seridó 
C) cajá - cajú - jacaré 
D) bisavô - cangurú - ipê 
E) N. D. A. 

 
38 - Os sinônimos de ignorante, principiante e sensatez 
são, respectivamente: 

A) incipiente - insipiente - discrição 
B) insipiente - incipiente - descreção  
C) insipiente - incipiente - discrição 
D) insipiente - incipiente - discreção 
E) incipiente - insipiente - discreção 

 
39 - Assinale a frase com erro no uso da vírgula. 

A) Fui à Faculdade; não o encontrei, porém. 
B) No dia 15 de novembro, feriado nacional, foi 

proclamada a República. 
C) Pelé, Ministro dos Esportes, está preocupado com 

a violência nos estádios. 
D) Depois falaram, o professor, os pais, os alunos e o 

diretor. 
E) Chirac, que é Presidente da França, ainda não 

suspendeu as experiências nucleares. 
 
40 - Identifique no conjunto de orações a que não tem 
sujeito: 

A) Hei de vencer todas as dificuldades. 
B) Os operários fizeram um bom trabalho. 
C) Bateram à porta. 
D) As ondas são preguiçosas. 
E) Há muitas pessoas honestas. 

 
 
 


