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ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

 

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 14/06/2010, 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 FERREIROS de 19/03/2010. 
  
* 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. ENFERMAGEM 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




 

PARTE I – AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 
01 - De acordo com a Lei 7498/86, que regulamenta o 
exercício da Enfermagem e dá outras providências. Cabe 
ao auxiliar de enfermagem: 

A) Executar ações de tratamento simples 
B) Prescrever cuidados de enfermagem ao paciente  
C) Prestar cuidados de enfermagem a pacientes em 

estado grave 
D) Realizar consultas de enfermagem 
E) Administrar unidades de saúde 

 
02 - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem são responsabilidades e deveres, exceto: 

A) Responsabilizar-se por falta cometida em suas 
atividades profissionais, independente de ter sido 
praticada individualmente ou em equipe 

B) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e 
conseqüências decorrentes de exames e de outros 
procedimentos, na condição de membro da equipe 
de saúde 

C) Posicionar-se contra falta cometida durante o 
exercício profissional seja por imperícia, 
imprudência ou negligência 

D) Prestar informações, escritas e verbais, completas 
e fidedignas necessárias para assegurar a 
continuidade da assistência 

E) Assinar as ações de enfermagem que não 
executou, bem como permitir que suas ações 
sejam assinadas por outro profissional 

 
03 - Um paciente que apresenta uma mancha dormente na 
pele e refere que já usou vários medicamentos e não sarou 
pode estar apresentando a seguinte patologia: 

A) Tuberculose 
B) Vitiligo 
C) Impingem 
D) Hanseníase  
E) Escabiose  

 
04 - Um paciente que foi diagnosticado pela primeira vez 
como portador de Tuberculose, necessita realizar um 
tratamento por um período de, no mínimo: 

A) 6 meses 
B) 2 meses 
C) 1 semana 
D) 1 mês 
E) 4 meses 

 
05 - Assinale a alternativa onde a vacina não está de 
acordo com doenças, contra a qual protege. 

A) Pólio protege da poliomielite 
B) BCG protege do sarampo 
C) Hepatite B protege da Hepatite B 
D) DTP protege da difteria, tétano e coqueluche 
E) Tríplice viral protege do sarampo, rubéola e 

caxumba 
 

 
 
 

06 - Assinale a alternativa onde há a vacina indicada para a 
gestante? 

A) BCG 
B) Contra a rubéola 
C) Contra a febre amarela 
D) Contra o sarampo 
E) Contra o tétano 

 
07 - Qual a via de administração da vacina BCG? 

A) Intramuscular 
B) Subcutânea 
C) Intradérmica 
D) Endovenosa 
E) Oral 

 
08 - Qual das doenças a seguir é considerada sexualmente 
transmissível. 

A) Tuberculose 
B) Hanseníase 
C) Escabiose 
D) Condiloma Acuminado 
E) Tétano  

 
09 - Um paciente que se encontra eupneico pode 
apresentar o seguinte padrão respiratório: 

A) 20 mrpm 
B) 12 mrpm 
C) 35 mrpm 
D) 40 mrpm 
E) 45 mrpm 

 
10 - Ao verificar a Pressão Arterial de um paciente que 
acabou de dar entrada na emergência de um hospital, o 
valor foi 180 X 120 mmHg. Nesse caso, o auxiliar deve, 
imediatamente: 

A) Preparar a medicação e administrar no paciente 
B) Levar o paciente para o leito e orientar repouso 
C) Dar um copo de água ao paciente 
D) Puncionar uma veia periférica 
E) Chamar o médico de plantão  

 
11 - O médico prescreve 500 ml de soro fisiológico a 0,9% 
para ser infundido no paciente nas 24 horas. Qual o 
gotejamento por minuto correto? 

A) 7 gts/min  
B) 20 gts/min 
C) 10 gts/min 
D) 25 gts/min 
E) 15 gts/min 

 
12 - Em relação à aplicação de injeção intramuscular em 
um único músculo, assinale a alternativa correta. 

A) O volume administrado pode ser de até 20 ml   
B) O volume máximo de aplicação de injeção é de 5 

ml 
C) O volume administrado não pode ser superior a 2 

ml   
D) O volume administrado pode ser superior a 10 ml 
E) O volume administrado não pode ser superior a 1 

ml   
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13 - São cuidados que devem ser tomados na 
administração de medicamentos, exceto: 

A) Sempre conferir a prescrição médica 
B) Observar a via de administração do medicamento 
C) Ler mais de uma vez o rótulo do medicamento 
D) Administrar o medicamento sem prescrição 

médica 
E) Observar a dose do medicamento 

 
14 - A mulher que está grávida pela primeira vez é: 

A) Primípara 
B) Primigesta 
C) Multípara 
D) Nulípara 
E) Materna 

 
15 - São posições do paciente e que o auxiliar de 
enfermagem deve conhecer, exceto: 

A) Fowler 
B) Trendelemburg 
C) Sims 
D) Ginecológica 
E) Rotatória 

 
16 - Por que deve ser realizado o exame de Papanicolau? 

A) Para prevenção do câncer de mama 
B) Para prevenção do câncer de colo de útero 
C) Para prevenção do câncer de próstata 
D) Para prevenção do câncer de pele 
E) Para prevenção do câncer de pâncreas 

 
17 - Assinale a alternativa que apresenta um dos sinais 
mais comuns do Diabetes Mellitus? 

A) Anúria 
B) Dispnéia 
C) Nictúria 
D) Anemia 
E) Suores noturnos 

 
18 - Para realização de curativos deve-se obrigatoriamente 
usar material: 

A) Estéril 
B) Limpo 
C) Desinfetado   
D) Armazenados em locais úmidos 
E) Lavados com água e sabão  

 
19 - Ao realizar um curativo deve-se observar a seguinte 
sequência de limpeza: 

A) Iniciar da área mais contaminada para a mais 
limpa 

B) Iniciar da área mais limpa para a mais 
contaminada 

C) Não importa a sequência o importante é que seja 
bem feito 

D) Iniciar da área mais limpa para a mais limpa 
E) Iniciar da área mais contaminada para a mais 

contaminada 
 

 
 

20 - Qual o período de tempo de mudança de decúbito 
recomendado para a prevenção da úlcera por pressão em 
pacientes acamados? 

A) A cada 3 horas 
B) A cada 15 minutos 
C) Uma vez ao dia 
D) A cada 2 horas 
E) Duas vezes ao dia 

 
21 - Qual deve ser a posição a ser colocado o paciente para 
realização de lavagem retal? 

A) Posição Ginecológica 
B) Posição de Fowler 
C) Poisição Genupeitoral 
D) Posição de Trendenlemburg 
E) Posição de Sims 

 
22 - Qual o tipo de substância que deve ser colhida para o 
exame Clearance de Creatinina e por qual período de 
tempo? 

A) Sangue por 12 horas 
B) Urina por 24 horas 
C) Urina por 30 minutos 
D) Sangue por 30 minutos 
E) Fezes por 3 dias 

 
23 - Um paciente que apresenta hipóxia está com 
diminuição de: 

A) Insulina 
B) Ferro 
C) Oxigênio 
D) Glicose 
E) Leucócitos 

 
24 - Um paciente que apresenta um estado de edema 
generalizado se encontra com: 

A) Dispnéia 
B) Menarca  
C) Úlcera por pressão 
D) Anasarca 
E) Hipertermia 

 
25 - Assinale a alternativa que apresenta o principal 
equipamento utilizado para o exame ginecológico: 

A) Espéculo 
B) Esfigmomanômetro 
C) Estetoscópio 
D) Termômetro 
E) Oxímetro  

 
26 - Quais as principais finalidades da Sonda 
Nasogástrica? 

A) Drenagem de conteúdo sanguíneo ou introdução 
de oxigênio 

B) Drenagem de alimentação ou Introdução de 
sangue 

C) Alimentação ou introdução de oxigênio 
D) Drenagem de conteúdo gástrico ou introdução de 

alimentação 
E) Introdução de oxigênio ou drenagem de alimentos 
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27 - Ao encaminhar um paciente para o Centro Cirúrgico é 
importante observar, exceto: 

A) Verificar se o jejum continua sendo mantido 
B) Remover próteses e jóias 
C) Aferir sinais vitais, meia hora antes da cirurgia 
D) Encaminhar o paciente apenas com o maqueiro ao 

Centro Cirúrgico 
E) Fazer as anotações necessárias no relatório de 

enfermagem 
 

28 - Ao se instalar um soro em um paciente é necessário 
colocar no rótulo, exceto: 

A) Tempo de infusão  
B) Gotejamento  
C) Data 
D) Assinatura 
E) Nome da patologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio 
 
 As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

É necessário analisar a eficácia explicativa de conceitos 
como resistência, conformismo, as polaridades nacional 
versus estrangeiro, tradicional versus moderno, popular 
versus erudito, bem como as dimensões que de fato podem 
ser associadas ao conceito de dominação cultural. É 
curioso notar como continuam sendo elaborados projetos 
culturais de matriz nacional ou mesmo local, numa 
perspectiva conservacionista, quando não conservadora. 
Na América Latina, palco da mescla e do conflito 
permanentes entre elementos culturais de matrizes 
indígena, europeia, africana, essa tendência de construir 
uma identidade nacional (ou local), baseada nas oposições 
polares há pouco mencionadas, convive com movimentos 
alternativos que vão exatamente na direção da construção 
de uma identidade cultural que incorpore, reelaborando-os, 
os elementos culturais hegemônicos. Nesse caso, a 
globalização é, apesar de tudo, plural, abrindo novos 
caminhos. 

(Flávia Arlanch M. Oliveira. Globalização, p. 12,  
com adaptações) 

 
29 - Das afirmações seguintes com relação as ideias do 
texto: 
I- É possível afirmar que o tema central do texto está 
relacionado à oposição nacional versus global. 
II- A globalização atrai novos elementos capazes de tornar 
mais ricos e engrandecidos, através da pluralidade, os 
horizontes culturais de uma região. 
III- Os novos elementos trazidos pelos valores de uma 
cultura globalizada têm encontrado maior resistência na 
América Latina. 

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

 
30 - Das afirmações seguintes com relação ao texto: 
I- Atualmente os projetos culturais têm tido sua elaboração 
considerando aspectos hodiernos. 
II- É preciso, atualmente, serem reavaliadas as visões 
relacionadas à idéia de dominação cultural. 
III- Pluralidade é um vocábulo que de acordo com o texto 
funciona como oposição a globalização. 

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

 
31 - Assinale a alternativa cujo significado não 
corresponde corretamente ao vocábulo: 

A) cerrar – cortar 
B) paço – palácio 
C) fruir – desfrutar 
D) ratificar – confirmar 
E) diferir – conceder 
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32 - Observando a grafia das palavras destacadas nas 
frases seguintes, assinale a alternativa que apresenta erro: 

A) A obsessão é prejudicial ao dicernimento. 
B) Aquele herege sempre põe empecilho porque é 

pretensioso. 
C) Uma falsa meiguice escondia-lhe a falta de 

compreensão. 
D) A hombridade de caráter é essencial ao homem. 
E) Fizeram uma concessão para não ridicularizar o 

estrangeiro.  
 
33 - Na oração: “Suas opiniões, que eram brilhantes, 
interessavam a todos”, as vírgulas foram usadas nas 
expressões destacadas, com a seguinte finalidade: 

A) Indicar a supressão do verbo. 
B) Separar o aposto. 
C) Separar adjunto adverbial anteposto 
D) Separar orações subordinadas adjetivas 

explicativas 
E) Separar orações intercaladas. 

 
34 - Identifique a alternativa cujo vocábulo teve seu radical 
destacado de forma incorreta: 

A) perícia – gasômetro 
B) paulada - tricotar  
C) lateralidade – vidraça 
D) brincam – pianistas 
E) N. D. A. 

 
35 - Identifique o item em que todos os vocábulos estão 
pluralizados segundo o padrão culto da língua. 

A) os gols, os cidadões, ex-alunos 
B) os réptis, os juniores, reco-recos 
C) os vírus, os cós, mestres-de-obras 
D) os cais, os cristães, pães-de-ló 
E) os méis, os zíperes, guardas-civis 

 
 A questão 36 refere-se ao texto seguinte: 

 
 
36 - Das afirmações seguintes: 
I- O registro de linguagem empregado pelo quadrinista é o 
informal, típico da linguagem oral bem simples, com 
frases curtas e um número reduzido de palavras. 
II- No Segundo quadrinho, quando a mãe pergunta ao filho 
se ele esqueceu a cabeça, a expressão usada encontra-se no 
sentido conotativo. 
III- No último quadrinho a mãe tenta justificar o jeito 
distraído do filho que está vivendo uma situação tensa 
devido à pressão do vestibular. 

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

 
 

37 - “O absinto é uma bebida bastante amarga” – bastante 
amarga encontra-se no grau: 

A) superlativo absoluto analítico 
B) superlativo relativo de superioridade 
C) superlativo absoluto sintético 
D) comparativo de superioridade 
E) superlativo relativo de inferioridade 

 
38 - Assinale a alternativa que preencha corretamente a 
frase: 
 “Entreguei ___ uma digitadora ___ folhas 
correspondentes ___ proposta que será enviada.” 

A) a – as – a 
B) à – as – à 
C) à – às – a 
D) a – às – à 
E) a – as – à 

 
39 - Assinale a sequência que completa corretamente estes 
períodos: 
 Havia _______ pessoas na praia. 
 Nós nos divertimos _______ no fim da tarde. 
 _______ casa e carros ele possui hoje. 

A) menos – bastante – luxuosa 
B) menas – bastante – luxuosa 
C) menos – bastantes – luxuosa 
D) menos – bastante – luxuosos 
E) menas – bastante – luxuosos 

 
40 - A concordância verbal está incorreta em: 

A) Vossa excelência sabe das coisas. 
B) O batalhão perfilou-se diante do comandante. 
C) Mais de um reservaram lugar na primeira fila. 
D) Os Estados Unidos investem bastante em 

tecnologia. 
E) Minas Gerais produz muita soja no cerrado. 

 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 





