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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

 

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 03/05/2010, 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 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010. 
  
* 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.DE ENFERMAGEM 
 



 

PARTE I – AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 
01 - A Lei 7498/86 regulamenta o exercício da Enfermagem e 
dá outras providências. De acordo com esta Lei cabe 
especialmente ao auxiliar de enfermagem, exceto: 

A) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas  
B) Executar ações de tratamento simples  
C) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente  
D) Participar da equipe de saúde 
E) Participar da orientação e supervisão do trabalho 

de Enfermagem em grau auxiliar 
 
02 - A lei 8142/90 dispõe sobre: 

A) Criação da Estratégia de Saúde da Família no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras 
providências 

B) A responsabilidade fiscal dos gestores no 
pagamento de agentes comunitários de saúde e dá 
outras providências 

C) A participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras 
providências 

D) A criação da Pastoral da Criança e dá outras 
providências 

E) A criação dos Centros de Apoio Psicossociais e dá 
outras providências 

 
03 - Sobre a hanseníase é correto afirmar. 

A) A hanseníase não tem cura 
B) A hanseníase pode ser prevenida com a vacina Sabin 
C) Uma mancha dormente na pele pode ser 

hanseníase 
D) O Tratamento da hanseníase não pode ser 

distribuído na rede pública 
E) Não existe hanseníase no Brasil  

 
04 - Qual a vacina que pode ser usada para proteger contra 
a tuberculose? 

A) BCG 
B) Dupla adulto 
C) Tetravalente 
D) Tríplice viral 
E) Tríplice bacteriana 

 
05 - De acordo com o calendário básico de vacinação do 
Sistema Único de Saúde, quais as vacinas que devem ser 
dadas às crianças no seu segundo mês de vida? 

A) BCG, Hepatite B e Tríplice viral 
B) Tetravalente, Hepatite B e Febre amarela 
C) Tríplice viral, BCG e Febre amarela 
D) Tríplice bacteriana, Tríplice viral e BCG 
E) Tetravalente, Pólio e Rotavírus humano 

 
06 - Qual a temperatura correta da geladeira para 
conservar as vacinas em uma unidade básica de saúde? 

A) -2 e +8 oC 
B) +2 e +6 oC 
C) +4 e +6 oC 
D) +2 e +8 oC 
E) -4 e 0 oC 

07 - Em relação à sala de vacinas de uma unidade básica 
de saúde é correto afirmar, exceto: 

A) A geladeira deve ser colocada do lado da sombra 
B) A geladeira deve ser exclusiva para vacinas 
C) Não é necessário fazer o controle da temperatura 

da geladeira 
D) A geladeira só deve ser aberta para retirar as 

vacinas no início do dia e para recolocar ao final 
do dia 

E) As vacinas a serem administradas no dia devem 
ser conservadas em caixas térmicas com gelo 

 
08 - Assinale a alternativa que não se refere a uma doença 
sexualmente transmissível. 

A) Condiloma Acuminado 
B) Hepatite B  
C) Sífilis 
D) AIDS  
E) Febre Tifoide 

 
09 - Qual pressão arterial não está dentro do padrão de 
normalidade? 

A) 120 X 80 mmHg 
B) 150 X 100 mmHg 
C) 110 X 70 mmHg  
D) 100 X 70 mmHg 
E) 130 X 80 mmHg 

 
10 - O médico prescreve 2000 ml de soro fisiológico para 
ser infundido no paciente nas 24 horas. Qual o 
gotejamento por minuto correto? 

A) 14 gts/min 
B) 12 gts/min 
C) 20 gts/min 
D) 28 gts/min  
E) 7 gts/min 

 
11 - Em relação a aplicação de injeção intramuscular no 
deltóide assinale a alternativa correta. 

A) O volume administrado pode ser de até 4 ml   
B) Não se deve aplicar injeção no músculo deltóide   
C) O volume máximo de aplicação de injeção no 

músculo deltóide é de 2 ml 
D) O volume administrado pode ser superior a 10 ml 
E) A agulha que deve ser escolhida é a 13 x 4,5  

 
12 - São considerados sinais vitais, exceto: 

A) Olfato 
B) Pressão arterial 
C) Temperatura  
D) Pulso 
E) Respiração 

 
13 - Um paciente adulto, em repouso, que apresenta 
respiração de 40 mpm encontra-se: 

A) Taquipneico 
B) Bradpneico 
C) Eupneico 
D) Taquicárdico 
E) Dislexo 

 



 

14 - Em relação a administração de medicamentos é incorreto: 
A) Conferir a prescrição médica 
B) Conferir a dose a ser administrada 
C) Observar o rótulo do medicamento 
D) Observar a via de administração 
E) Administrar o medicamento por ordem verbal do 

médico 
 
15 - O que deve ser feito na prevenção da úlcera por 
pressão em pacientes acamados?  

A) Não se preocupar com alterações na pele 
B) Observar as alterações da pele e realizar mudança 

de decúbito 
C) Não fazer higiene diária do leito 
D) Não fazer a higiene do paciente diariamente 
E) Evitar a massagem de conforto 

 
16 - Mulheres que pariram muitas vezes são: 

A) Nulíparas 
B) Primigestas 
C) Multíparas 
D) Primíparas 
E) Menarca 

 
17 - Em relação ao aleitamento materno é correto afirmar. 

A) Deve ser introduzida outra alimentação além do 
leite materno antes dos quatro meses de idade  

B) Quanto mais o bebê mama, menos leite é produzido 
C) O bebê mama da mesma forma em qualquer posição  
D) O leite materno exclusivo deve ser dado à criança 

até seis meses de idade 
E) O bebê deve mamar apenas três vezes ao dia 

 
18 - A freqüência cardíaca de um adulto é em média de: 

A) 20 a 40 bpm 
B) 10 a 20 bpm 
C) 25 a 30 bpm 
D) 90 a 110 bpm 
E) 60 a 100 bpm 

 
19 - Sobre a lavagem das mãos é correto afirmar: 

A) Não é necessário lavar as mãos quando colocar 
luvas estéreis 

B) É necessário lavar as mãos apenas antes de um 
procedimento de enfermagem 

C) É necessário lavar as mãos apenas depois de um 
procedimento de enfermagem 

D) Deve-se lavar as mãos antes e após qualquer 
procedimento de enfermagem mesmo se colocar luvas 

E) Não é nunca necessário lavar as mãos para realizar 
procedimentos de enfermagem 
 

20 - Em relação à consulta de pré-natal é correto afirmar: 
A) A pressão arterial deve ser aferida em todas as 

consultas 
B) Não é necessário aferir a pressão arterial na última 

consulta 
C) A pressão arterial não deve ser aferida em 

nenhuma das consultas 
D) A pressão arterial deve ser aferida apenas nas duas 

primeiras consultas 
E) A pressão arterial deve ser aferida apenas nas duas 

primeiras consultas 

21 - Qual a posição correta que a paciente deve estar para 
ser realizado o exame de Papanicolau? 

A) Posição de Fowler 
B) Posição Tredelemburg 
C) Posição Ventral 
D) Posição de Sims 
E) Posição Ginecológica 

 
22 - A esterilização é um processo que elimina ou destrói 
todas as formas de microorganismos. Assinale a alternativa 
que se refere à esterilização em autoclave. 

A) Esterilização em vapor saturado sob pressão 
B) Esterilização com produtos químicos 
C) Esterilização de baixa temperatura 
D) Não consegue eliminar bactérias 
E) Não é considerado um método eficaz 

 
23 - Qual a principal alteração encontrada em um paciente 
portador de Diabetes Mellitus? 

A) Hematócrito 
B) Leucopenia 
C) Plaquetopenia 
D) Glicemia 
E) Anemia 

 
24 - Um dos sintomas do Diabetes é a poliúria, que significa: 

A) Aumento do apetite 
B) Diminuição do apetite 
C) Aumento no número de micções diárias 
D) Aumento de peso 
E) Ausência de micções 

 
25 - São sinais de inflamação, exceto: 

A) Edema 
B) Calor  
C) Rubor 
D) Dor  
E) Odor 

 
26 - Antes de administrar um medicamento deve-se 
observar, exceto: 

A) A validade do medicamento 
B) Se o paciente foi higienizado 
C) A dose 
D) A coloração do medicamento 
E) A via de administração 

 
27 - Como é chamada à reação devido a contaminação de 
soluções ou de materiais utilizados na administração por 
via endovenosa. 

A) Choque pirogênico  
B) Choque anafilático 
C) Choque séptico 
D) Choque hipovolêmico 
E) Choque cardiogênico 

 
28 - Qual complicação pode ocorrer devido à punção venosa? 

A) Flebite 
B) Mastite 
C) Neurite 
D) Gastrite 
E) Enterite 



 

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 A violência é a maior preocupação dos jovens: 
64% deles morrem de medo de ser assaltados. Para discutir 
até que ponto esse pavor altera a rotina dos adolescentes, a 
revista Veja reuniu garotos e garotas de classe média de 
São Paulo, entre 14 e 18 anos. Eis alguns desses 
depoimentos. 
 Depoimento I (Camila, 15 anos) 
 A violência muda nossa rotina. Evito sair à noite. 
Quando saio, prefiro ir a um shopping, pois sei que é um 
lugar seguro. Em um bar, na rua, fico muito exposta. Entra 
qualquer um. 
 Depoimento II (Luciana, 17 anos) 
 Também não ando mais sozinha, só 
acompanhada. E a segurança de um lugar pesa bastante na 
hora de escolher um programa. 
 Depoimento III (Lígia, 16 anos) 
 Tenho medo não apenas quando estou longe de 
casa mas também perto. Há uma rua próxima de minha 
casa que é bem escura. Não passo mais sozinha à noite por 
lá. Prefiro dar uma volta maior para chegar em casa a 
correr o risco de sofrer algum tipo de violência. 
 Depoimento IV (Juliano, 14 anos) 
 Eu até saio e freqüento bares na rua, mas sempre 
com mais gente, nunca sozinho. Fico também bastante 
atento para não ter nenhuma surpresa desagradável. 

(A vida na bolha de plástico. Entrevista. Veja Jovem,  
set. 2001. pp. 40-1, com adaptações.) 

 
29 - Das afirmações seguintes com relação ao texto: 
I – “NÃO SAIO SOZINHO” é ideia presente em todos os 
depoimentos, exceto no depoimento III. 
II – O tema de todos os depoimentos é “o comportamento 
dos jovens face à violência”. 
III – Através dos depoimentos, é possível constatar que a 
violência é resultado do modelo de vida capitalista. 

A) Estão corretos itens I e II. 
B) Apenas item II está correto. 
C) Estão corretos itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
30 - Das afirmações seguintes com relação ao texto: 
I – No texto, a expressão “morrem de medo” (1º parágrafo) 
deve ser interpretada no sentido conotativo. 
II – A construção “Prefiro dar uma volta maior para chegar 
em casa a correr o risco” revela um emprego coloquial da 
língua portuguesa. 
III – Em “Para discutir até que ponto esse pavor altera a 
rotina...”, “até” é uma preposição e tem a função de 
expressar limite. 

A) Apenas afirmativa I está correta. 
B) Estão corretas afirmativas I e II. 
C) Todas estão corretas. 
D) Estão corretas afirmativas I e III. 
E) Todas estão incorretas. 

 
 

31 - Indique a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
empregado de maneira incorreta: 

A) As despesas de mudança serão vultosas. 
B) O deputado foi tachado de fisiológico. 
C) Devemos ser fiéis ao cumprimento do dever. 
D) Pediu-me que o ajudasse a discriminar as 

despesas. 
E) O ladrão foi pego em fragrante. 

 
32 - Marque a opção em que todas as palavras apresentam 
dígrafo: 

A) pátria – calha – lógica 
B) conta – nascimento – plástica 
C) presunto – guitarra – banha 
D) queixo – fábrica – ninho 
E) máscara – máquina – prato 

 
33 - Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 
hiato, ditongo e tritongo: 

A) leite – faixa – quaisquer 
B) ameixa – faísca – países 
C) pecuária – cordeiro – água 
D) criaturas – couro – iguais 
E) N. D. A. 

 
34 - Assinale a alternativa correspondente à grafia correta 
dos vocábulos: 
discu___ão  an___iedade 
 cora___em 

A) ss – s – g 
B) ç – s – g 
C) ss – c – g 
D) ss – s – j 
E) ç – c – j 

 
35 - Assinale a alternativa que corresponde ao período de 
pontuação correta: 

A) Foi à porta espiou, correu para dentro assustada. 
B) Foi à porta, espiou, correu, para dentro assustada. 
C) Foi, à porta, espiou, correu para dentro assustada. 
D) Foi à porta, espiou, correu para dentro assustada. 
E) Foi à porta, espiou correu para dentro assustada. 

 
36 - O processo de formação das palavras que ocorre 
quando determinada palavra, sem sofrer qualquer 
acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe 
gramatical, denomina-se: 

A) derivação prefixal 
B) composição por aglutinação 
C) composição por justaposição 
D) siglonimização 
E) derivação imprópria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
37 - Dadas as sentenças: 
I – Sem eu ler a procuração, eu não assino. 
II – Isso é para mim? Obrigada! 
III – Entre mim e Maria já não há mais nada. 
 Verificamos que: 

A) Todas estão incorretas. 
B) Está correta apenas a I. 
C) Estão corretas apenas I e II. 
D) Todas estão corretas. 
E) Estão corretas apenas II e III. 

 
38 - Assinale a alternativa que tem oração sem sujeito: 

A) Necessita-se de mais interesse. 
B) Choveu demais no último inverno. 
C) Trouxeste os pacotes? 
D) Ocorreu uma grande confusão na escola. 
E) Viajaram o diretor e seus secretários. 

 
39 - Na oração “Nossa terra, o Brasil, tem-nos 
preocupado”, o termo em destaque tem a seguinte função 
sintática: 

A) complemento nominal 
B) vocativo 
C) objeto direto 
D) aposto 
E) adjunto adnominal 

 
40 - Indique a alternativa em que o sinal indicativo de 
crase está empregado incorretamente: 

A) Aludi àquela casa antiga. 
B) Vou à praia. 
C) Andávamos à cavalo. 
D) Pedimos arroz à grega. 
E) Dobre à esquerda ali adiante. 

 
 
 


