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Data: 01 de Abril de 2012.

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 24 questões Objetivas de Conhecimentos Específicos 
- 12 questões Objetivas de Português 
- 04 questões Dissertativas de Conhecimentos Específicos 
 
* 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 os Cartões de 
Respostas da Prova Objetiva e da Prova dissertativa 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. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas e 01 (hum) Cartão de 
Respostas correspondente às questões Dissertativas. 
* Assine os seus Cartões de Respostas (Gabarito).  

- No Cartão de Respostas da Prova Objetiva, 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. 

- No Cartão de Respostas da Prova Dissertativa, escreva sua resposta com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, de forma clara e 
legível. Não rasure sua resposta, pois esta será descartada. Só transcreva sua resposta para o Cartão de Respostas quando tiver certeza 
da resposta que dará à questão. 
* Os seus Cartões de Respostas são pessoais e insubstituíveis. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de 
Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, 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 nos Cartões de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 02/04/2012, 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 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO de 20/01/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
PARTE I – Questões Objetivas Específicas 
 
01 - Referente aos procedimentos medição da pressão venosa 
central (PVC) é INCORRETO afirmar: 

A) Verificar se existem outras soluções correndo no 
mesmo acesso venoso central. Caso ocorra, fechar 
todas, deixando apenas a via do equipo da PVC. 

B) Ao término da aferição, retornar o gotejamento 
normal das outras infusões (caso existam). Outras 
infusões alteram o valor real da PVC.  

C) Registrar a cada 12 horas na folha de controle 
hídrico, o volume de solução infundido nas aferições 
da PVC.  

D) Valores muito baixos de PVC podem indicar baixa 
volemia, e valores muito altos, sobrecarga hídrica.  

E) Normalmente a coluna d'água ou as curvas em 
monitor oscilam de acordo com a respiração do 
paciente. Caso isso não ocorra, deve-se investigar a 
possibilidade do cateter estar dobrado ou não 
totalmente pérvio.  

 
02 - São quatro os métodos universalmente usados para 
exame físico. No caso da inspeção, ela caracteriza-se pela 
observação do estado geral do paciente e da (o), EXCETO: 

A) Coloração da pele 
B) Padrão de fala 
C) Postura 
D) Movimento do corpo 
E) Ruídos do corpo 

 
03 - São indicações da Posição Ginecológica, EXCETO: 

A) Exame vaginal. 
B) Exames retais. 
C) Lavagem vaginal. 
D) Sondagem vesical. 
E) Tricotomia. 

 
04 - Quanto ao tratamento com a crioterapia é INCORRETO 
afirmar: 

A) O tratamento com a crioterapia tem como objetivo 
retirar calor do corpo ou do local onde está sendo 
tratado, causando um resfriamento e diminuído a 
permeabilidade celular.  

B) A nível metabólico, a crioterapia permite uma 
diminuição significativa do metabolismo, os tecidos 
resfriados requerem uma quantidade menor de 
oxigênio para sobreviver, dessa maneira, o frio 
decresce a hipóxia tecidual, induzindo a um estado 
de hibernação que diminui a extensão da lesão 
secundária. 

C) As técnicas de aplicação da Crioterapia são: Imersão 
em água gelada com cubos de gelos, panquecas de 
gelo, compressa de gelo e criogel, jatos ou neve 
nitrogênica. 

D) Ocorre também, a redução da neuro condução; da 
dor por decréscimo na transmissão das fibras de dor, 
por diminuição da excitabilidade nas terminações 
livres e também pela liberação de endorfinas. 

E) É possível perceber uma diminuição da atividade 
enzimática.  

05 - Esta posição visa à drenagem de: 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Drenagem dos brônquios principais e traqueia. 
B) Drenagem dos segmentos basais do lobo inferior 

direito. 
C) Drenagem dos segmentos basais do lobo inferior 

esquerdo. 
D) Drenagem dos segmento medial do lobo médio. 
E) Drenagem dos segmento apical do lobo superior 

esquerdo. 
 
06 - A pré-mistura de insulina NPH + Regular tem a 
seguinte orientação: 

A) Pode ser utilizada imediatamente ou armazenada 
em refrigerador para uso em até 5 dias. 

B) Deverá ser utilizada imediatamente após o 
preparo. 

C) Não tem indicação. 
D) Pode ser utilizada imediatamente ou armazenada 

em refrigerador para uso em até 30 dias. 
E) Não pode ser misturada, devido ao ph baixo do 

diluente. 
 
07 - São indicações do alginato de cálcio e sódio, 
EXCETO: 

A) Lesões cavitárias. 
B) Úlceras de pressão. 
C) Lesões secas. 
D) Úlceras Venosas e Arteriais. 
E) Área doadora da pele e outras lesões com 

sangramento não hemorrágico. 
 
08 - O hematoma é o extravasamento de sangue no 
subcutâneo com formação de coleção (aumento de 
volume), pela ruptura de veias e arteríolas, consequência 
de uma contusão. Quando localizado no couro cabeludo, é 
denominado: 

A) Hematoma subcutâneo. 
B) Hematoma subcranial. 
C) Hematoma subcaudal. 
D) Hematoma subcabelal. 
E) Hematoma subgaleal. 

 
09 - A pressão de aspiração para adultos com mais de 75 
anos não deve ultrapassar: 

A) 120-150 mmHg. 
B) 80-120 mmHg. 
C) 60-80 mmHg. 
D) 150-180 mmHg. 
E) 40-60 mmHg. 

 
 
 
 



 

 

10 - Sobre a esterilização com o Óxido de etileno é 
INCORRETO afirmar: 

A) A efetividade do processo depende da concentração 
do gás, da temperatura, da umidade e do tempo de 
exposição.  

B) É quase que exclusivamente utilizado para 
esterilização de equipamento que pode ser 
autoclavado.  

C) Age por alcalinização de proteínas, DNA e RNA.  
D) As desvantagens para sua aplicação são o tempo 

necessário para efetivar o processo, o custo 
operacional e os possíveis riscos aos pacientes e aos 
profissionais envolvidos.  

E) Apresenta potencial carcinogênico e mutagênico, 
genotoxicidade, podendo alterar sistema reprodutor e 
nervoso e, ainda, causar sensibilização aos 
profissionais envolvidos no processo, devendo haver 
supervisão médica constante nos mesmos. 

 
11 - “Ocorre quando a ventilação alveolar é insuficiente em 
relação à produção de CO2 (gás carbônico). É definida como 
um aumento da PaCO2, acima dos valores normais estimados” 
“(...) a depressão respiratória central é a principal causa de 
aumento de PaCO2, no pós-operatório imediato, pode ser 
causada principalmente por sobredose de anestésicos, 
hiperventilação exagerada durante a anestesia, hipotermia, de 
modo especial em crianças de baixa idade, e lesões do sistema 
nervoso central (Isquemia, trauma, tumor).” 
Esta é uma descrição de: 

A) Embolia Pulmonar. 
B) Broncoespasmo. 
C) Embolia Central. 
D) Hipercapmia. 
E) Hipotecai. 

 
12 - Em um acidente, nos primeiros socorros, a avaliação 
primária deverá ser realizada em no máximo: 

A) 30 segundos. 
B) 65 segundos. 
C) 100 segundos. 
D) 120 segundos. 
E) 45 segundos. 

 
13 - Quanto à coleta de escarro é INCORRETO afirmar: 

A) A orientação para a coleta deste material deve ser 
clara, evitando ao máximo coletar saliva ou material 
de vias aéreas superiores, preferencialmente a coleta 
deve ser feita sob supervisão direta da equipe de 
assistência. 

B) O escarro deve ser coletado após tosse profunda e 
depositado diretamente em frasco esterilizado de boca 
larga com tampa rosqueada. 

C) Coletar pela manhã com o paciente em jejum, antes da 
higiene oral para não haver contaminação. 

D) Encaminhar ao laboratório por período não superior a 
30 minutos. 

E) Nos casos de suspeita de infecção por micobactéria ou 
fungo, coletar pelo menos três amostras, em dias 
consecutivos (1 amostra diária). Nos casos de suspeita 
de pneumocistose ou quando a expectoração é 
escassa, esta pode ser induzida por meio de inalação. 

14 - São sinais e sintomas do choque hipovolêmico 
hemorrágico, EXCETO: 

A) Cianose 
B) Sudorese 
C) Taquipnéia  
D) Pressão Arterial (PA) alta 
E) Pulso filiforme 

 
15 - A reposição hídrica em crianças acima de 10 anos é: 

A) 40 ml/kg/dia. 
B) 150 ml/kg/dia.  
C) 140 ml/kg/dia.  
D) Idade x 10) ml/kg/dia.  
E) 200 a 300 ml/kg/dia. 

 
16 - Kubler, no seu trabalho com pacientes terminais, 
descobriu que as pessoas, quando recebem a notícia de que 
estão com doença incurável, passam por cinco fases. São elas, 
EXCETO:  

A) Negação 
B) Barganha 
C) Pesquisa do caso 
D) Depressão 
E) Aceitação 

 
17 - Na gestação, são ações do auxiliar de enfermagem, 
EXCETO: 

A) Realiza coleta de exame colpocitológico. 
B) Realiza curativos, retirada de pontos de incisão 

cirúrgica e outros pequenos procedimentos segundo 
a rotina da unidade. 

C) Deve realizar a visita à puérpera na 1ª semana após 
alta hospitalar, avaliar a evolução da incisão 
cirúrgica, orientar sobre o aleitamento, fissuras nas 
mamas e triagem neonatal. 

D) Afere a pressão arterial, o peso e a altura e, se 
necessário, outros dados vitais, como temperatura e 
pulso da gestante, registrando essas informações no 
cartão da gestante. 

E) Fornece medicações e administra vacinas ou outros 
medicamentos injetáveis com receita médica. 

 
18 - Hemorragia Pós-Parto primária é a hemorragia excessiva 
que ocorre nas: 

A) 2 horas a seguir ao parto. 
B) 12 horas a seguir ao parto. 
C) 36 horas a seguir ao parto. 
D) 24 horas a seguir ao parto. 
E) 48 horas a seguir ao parto. 

 
19 - Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de 
colo de útero são diversos, porém, a Atualmente, considera-se 
qual deles representa o principal fator de risco? 

A) Persistência da infecção pelo Vírus do Papiloma 
Humano (HPV). 

B) Idade precoce na primeira relação sexual. 
C) Multiplicidade de parceiros. 
D) Multiparidade. 
E) Alimentação pobre em alguns micronutrientes, 

principalmente vitamina C, beta caroteno e folato, e 
o uso de anticoncepcionais. 



 

 

20 - É um método anticoncepcional de barreira: 
A) Ogino Knaus 
B) Condom 
C) Billings 
D) Pílulas Combinadas 
E) Vasectomia 

 
21 - São características do centro de saúde/unidade básica 
de saúde, EXCETO: 

A) Atendimentos de atenção básica e integral 
B) Assistência de forma programada ou não, nas 

especialidades básicas. 
C) Pode oferecer assistência odontológica e de outros 

profissionais de nível superior. 
D) A assistência deve ser permanente e prestada por 

médico generalista ou especialistas nessas áreas. 
E) Deve oferecer SADT (SERVIÇO AUXILIAR 

DIAGNÓSTICO E TERAPIA). 
 
22 - São indicações de massagem de conforto, EXCETO: 

A) Diminuir tensões. 
B) Aumentar temperatura do corpo. 
C) Tratamento de Varizes. 
D) Prevenir escaras. 
E) Aumentar diurese. 

 
23 - São utilizados para a prevenção de infecção em 
pacientes queimados, EXCETO: 

A) Reposição volêmica agressiva. 
B) Balneoterapia diária. 
C) Debridamento seqüencial. 
D) Rotina de troca do acesso arterial. 
E) Terapia antimicrobiana precisa. 

 
24 - Quanto à interpretação do partograma é INCORRETO 
afirmar: 

A) Nos casos em que a curva de dilatação ultrapassa 
em duas horas a linha de alerta e/ou quando a 
velocidade de dilatação for inferior a 1 cm/hora, 
estar-se diante de um retardamento da fase ativa 
do Trabalho de Parto e está indicado o uso 
monotorizado da ocitocina em doses fisiológicas.  

B) A cesárea estará indicada toda vez que houver a 
presença de sinais de sofrimento fetal, insucesso 
na dilatação progressiva do colo e aumento da 
moldagem cefálica sem descida da cabeça. 

C) A curva de dilatação no Trabalho de Parto Normal 
deverá permanecer à direita da linha de alerta ou 
sobre a mesma. 

D) Em todos os casos de indução, ou progresso na 
dilatação deve ficar superior a 1 cm/hora e deverá 
ocorrer descida satisfatória da cabeça fetal, para se 
definir como uma resposta a estimulação 
ocitócica. 

E) Nos casos em que a curva de dilatação ultrapassar 
a linha de alerta em menos de 2 horas, não 
devemos utilizar ocitócicos e aguardar a evolução 
espontânea do Trabalho de Parto. 

 
 
 

PARTE II – Português  
 

Texto 1 
 

As comunicações na Terra podem ser afetadas nesta quinta-
feira (8) por uma tempestade solar que deve chegar ao planeta 
por volta das 15h25 no horário de Brasília. O Observatório de 
Relações Terrestres (Stereo) e o Observatório Solar e 
Heliosférico (Soho), as duas principais missões da Nasa que 
estudam o Sol, detectaram duas enormes labaredas solares 
que irromperam no espaço na terça-feira (6). 
Como consequência do aumento dos níveis de radiação 
recebidos podem ser registrados problemas na rede de 
provisão elétrica nas rádios de alta frequência e nos 
dispositivos GPS. Os analistas calculam que o efeito da 
tempestade solar poderia se estender durante três dias, mas 
terá especial impacto nas próximas 24 horas. Em seu trajeto, a 
tempestade eletromagnética passará por várias naves da Nasa 
como Messenger, que estuda Mercúrio, o telescópio Spitzer e 
Stereo-B. A Nasa afirma que não teme por suas naves. 
O Sol passa por ciclos regulares de atividade e a cada 11 anos 
aproximadamente acontece um pico máximo na atividade 
quando costumam acontecer tempestades que às vezes 
atravessam o campo magnético da Terra. As labaredas se 
originaram em uma região ativa chamada AR 1429, que 
aumentou sua atividade nos últimos dias. A primeira erupção, 
que foi catalogada como a maior deste ciclo de atividade solar 
e a segunda maior detectada desde 2006, viaja a mais de 2 mil 
quilômetros por segundo enquanto a segunda, um pouco mais 
lenta, cerca de 1.770 quilômetros por segundo. 
 
25 - O tema central do texto é: 

A) Os efeitos sofridos pela Terra após uma tempestade 
celeste. 

B) As possíveis consequências de uma tempestade solar 
nas comunicações na Terra. 

C) Os efeitos da radiação solar na freqüência dos 
dispositivos de GPS 

D) Como uma tempestade solar alterou os níveis de 
radiação e afetou os sistemas de comunicação na 
Terra. 

E) Os efeitos dos movimentos das labaredas solares na 
radiação. 

 
26 - É sinônimo de ‘irromperam’ no sentido em que foi 
empregado no texto: 

A) Queimaram 
B) Suspenderam 
C) Caíram 
D) Incineraram 
E) Surgiram 

 
27 - Segundo o texto, o problema causado pelas tempestades 
solares: 

A) Depende de fatores externos 
B) Está se alastrando em torno da atmosfera terrestre 
C) É causado pelo excesso de radiação inserida no Sol 

pela Terra. 
D) É uma possibilidade 
E) Não foi devidamente comprovado cientificamente. 

 
 



 

 

28 - Assinale a alternativa em que as mudanças ocorridas 
NÃO comprometeram a correção gramatical nem o sentido 
do enunciado no texto: 

A) O Observatório de Relações Terrestres (Stereo) e o 
Observatório Solar e Heliosférico (Soho) 
detectaram duas enormes labaredas solares que 
irromperam no espaço na terça-feira (6). 

B) Como consequência do aumento dos níveis de 
radiação percebido pode ser registrado problemas 
na rede de provisão elétrica nas rádios de alta 
frequência e nos dispositivos GPS. 

C) Os analistas calculam que o efeito da tempestade 
solar poderá se estender durante três dias, mas terá 
especial impacto nas próximas 24 horas. 

D) O Sol passa por ciclos regulares de atividade e a 
cada 11 anos aproximadamente acontece um pico 
máximo na atividade quando  acontecem 
tempestades que atravessam o campo magnético da 
Terra. 

E) A primeira erupção, que foi catalogada como a 
maior deste ciclo de atividade solar e a segunda 
maior detectada desde 2006, viajam a mais de 2 mil 
quilômetros por segundo enquanto a segunda, um 
pouco mais lenta, cerca de 1.770 quilômetros por 
segundo. 

 
TEXTO 2 

 

CHOVE. É dia de Natal.  
Lá para o Norte é melhor:  
Há a neve que faz mal,  
E o frio que é ainda pior.  
 

E toda a gente é contente  
Porque é dia de o ficar.  
Chove no Natal presente. 
Antes isso que nevar.  
 

Pois apesar de ser esse  
O Natal da convenção,   
Quando o corpo me arrefece  
Tenho frio e Natal não.  
 

Deixo sentir a quem quadra  
E o Natal de quem o fez,  
Pois se escrevo ainda outra quadra  
Fico gelado dos pés. 

Fernando Pessoa 
 

29 - A partir da leitura do poema e da estrofe 
‘Pois apesar de ser esse  
O Natal da convenção,   
Quando o corpo me arrefece  
Tenho frio e Natal não.’  

É correto afirmar que: 
A) O eu poético afirma que o Natal só é completo se 

houver frio. 
B) Que em um Natal convencional é necessário pelo 

menos que se finja sentir frio. 
C) Que o eu poético não sente alegria no Natal. 
D) Que o eu lírico considera o Natal a melhor época do 

ano. 
E) Que o Natal é época de paz. 

30 - O poeta tem uma intenção ao empregar a palavra 
‘presente’ na estrofe: 

‘E toda a gente é contente  
Porque é dia de o ficar.  
Chove no Natal presente.’  

Em qual das alternativas abaixo está revelada essa 
intenção? 

A) Fazer do vocábulo ‘presente’ uma metáfora do 
próprio Natal. 

B) Substituir por um substantivo o adjetivo ‘contente’. 
C) Criar uma imagem poética para o fim do Natal. 
D) Criar ambiguidade entre presente se referindo ao 

tempo e se referindo aos objetos dados em razão da 
festa. 

E) Gerar no texto a ideia de que o Natal só tem 
significado com presentes. 

 
31 - Em qual dos trechos deveria ter sido empregado o 
acento grave devido à ocorrência de crase? 

A) “Após novo vazamento de petróleo nesta quinta-
feira, empresa solicitou à ANP suspensão das 
atividades para realizar estudos geológicos na 
região do vazamento.” 

B) “Indagado se havia recebido um aparelho de rádio 
para conversas exclusivas com Cachoeira, 
Demóstenes pediu licença para ter uma conversa 
reservada com seu advogado antes de responder a 
pergunta.” 

C) “O vazamento de petróleo no Campo de Frade, na 
Bacia de Campos, começou no dia 7 de novembro 
de 2011, mas só foi comunicado às autoridades 
cinco dias depois.” 

D) “Cinco minutos depois, disse à reportagem que, por 
recomendação do advogado, não faria declarações 
sobre o assunto.” 

E) “Paola de Orleans e Bragança Sapieha eTinko 
Czetwertynski - casamento às escondidas.” 

 

 
 
32 - Uma palavra do texto teve seu acento gráfico 
propositalmente omitido. Qual foi? 

A) A paroxítona ‘álcool’. 
B) a proparoxítona ‘política’ 
C) o estrangeirismo ‘cráck’. 
D) A paroxítona terminada em ‘o’, ‘fúmo’. 
E) A oxítona ‘drogás’. 

 



 

 

33 - O vocábulo ‘drogas’, no texto: 
A) Tem sentido negativo e se desdobra em nos outros 

vocábulos numa intenção proposital do autor ao 
querer mostrar ‘´política’ como algo negativo. 

B) É um alerta pra que nem tudo o que é considerado 
droga realmente é. 

C) Estabelece uma relação de sentido apenas com 
‘crack’. 

D) Não foi diretamente nem semanticamente referente 
a fumo e política. 

E) Na verdade está apenas para ilustrar, pois a palavra 
principal do texto é ‘política’ que serve de mote 
para a crítica feita pelo autor. 

 
34 - Em qual dos trechos a vírgula deveria ter sido 
empregada e não foi? 

A) A Páscoa, maior e mais importante festa do 
Cristianismo, celebra a Ressurreição de Jesus 
depois da Crucificação. 

B) A felicidade proclamada pela Páscoa cristã culmina 
na vitória definitiva da vida sobre a morte, do bem 
sobre o mal, da felicidade sobre a tristeza. 

C) A Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec 
não possui nenhuma espécie de culto a simbologias 
ou ritos. 

D) Como todos os cristãos tradicionais, os evangélicos 
dão grande importância à semana chamada Santa. 

E) A Páscoa judaica (do hebraico Pessach = passagem) 
remete a fatos ocorridos há cerca de três mil e 
trezentos anos atrás. 

 
                         

 
 
35 - Utilizando-se do humor, o autor aborda um tipo de 
erro de concordância em relação à norma padrão. Qual é 
ele? 

A) Não se estabelece concordância entre o verbo e o 
sujeito da oração com o qual ele se relaciona. 

B) Não houve concordância entre termos de gêneros 
diferentes. 

C) Não se modificou o número do substantivo com o 
qual se estabeleceu uma relação de gradação. 

D) O adjetivo não se flexionou ao modificar nomes 
próprios. 

E) Os termos envolvidos no discurso não concordaram 
em gênero e número entre si. 

 
 

36 - Em qual das imagens está um erro de concordância? 

A)  

B)   

C)  
 

D)  

E)  
 
 
 
 



 

 

PARTE III – Questões Dissertativas Específicas 
 
37 - Após as ventilações de resgate manobras de 
Recuperação Cardio-Pulmonar têm início com quantas 
compressões para quantas ventilações? 
R: __________________________________________ 
 
 
38 - Em um medicamento hipotético temos 80 mg em 
ampolas de 2 ml. Foi prescrito 70 mg, quanto administrar? 
2 ml - 80 mg 
R: __________________________________________ 
 
 
39 - 500 ml de soro glicosado a 5% contém quanto de 
glicose: 
R: __________________________________________ 
 
 
40 - Respiração difícil e arfante com aumento da 
frequência e da profundidade respiratória  
Esta é a definição de: 
R: __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




