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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 032/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PARANÁ

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa do Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 01 a 40, sendo:

• 10 de Língua Portuguesa; e

• 30 de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Assinale a alternativa correta quanto à separação das sílabas das palavras.

A) in-qui-e-ta-çõ-es  / li-de-ran-ça / e-di-ção
B) re-co-nhe-ci-do / e-ssen-ci-al/ bus-car
C) pes-so-as / ta-ma-nho / en-xer-gar
D) mé-to-dos / ins-pi-rar / si-gni-fi-ca-do
E) ur-gen-te / dis-tin-gu-ir / a-pro-ve-i-tar

Questão 02
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.

A) necessidade – beleza – analise – pesquisa
B) interesse – precizar – esperança – alcançar
C) exelente – enchente – enxugar – exposição
D) expanção – comissão – exatamente – presidência
E) empresas – quaze – congresso – exemplo

Questão 03
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas.

A) ciencia – farmacia – familiar– veiculo
B) presidencia – lider – salario – comercio
C) exercito – recursos – ameaça – economia
D) saude – debate – dificil – usina
E) politico – possivel – energia – ministro

Questão 04
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser escritas com h.

A) hospital – honesto – humido 
B) hino – hotel – homenagem 
C) história – horizontal – hambiente
D) habitar – horário – himobilizar
E) humano – hespécie – humanitário 

Questão 05
Assinale a alternativa em que  o uso do porquê e/ou suas variantes está correto.

A) Ele saiu por que estava chateado com a vida.
B) Os documentos não foram entregues porque  não estavam autenticados.
C) Por quê você desistiu de casa?
D) Nada me disseram, por que?
E) O por quê da demora dela ninguém sabe.
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Questão 06
Assinale  a  alternativa   correta  quanto  à  tonicidade  das  palavras  seguintes,  respectivamente: 
MARAVILHOSO – MENOR – CARTÃO – TENTÁCULO.

A) oxítona – paroxítona – paroxítona – proparoxítona
B) paroxítona – oxítona – oxítona – proparoxítona
C) paroxítona – oxítona – paroxítona – paroxítona 
D) proparoxítona – oxítona – paroxítona – proparoxítona
E) paroxítona – paroxítona – oxítona – oxítona 

Questão 07
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase abaixo.

______ muitos anos, o índio era livre para percorrer ______ pé longas distâncias nas florestas. Hoje ______ 
poucas tribos que sobreviveram ______ devastação das florestas e ______ exploração capitalista.

A) há – a – a – a – a 
B) à –a – a – há – a 
C) há – a – há – à – à 
D) à – a –há – há –a 
E) a – à – a – há – há 

Questão 08
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase abaixo.

Osama Bin Laden foi pego em ______; ele  estava sendo ______ há dez anos. Muitos ______ comemoraram 
o final da vida dele.

A) flagrante – cassado – cidadões
B) fragante – cassado – cidadãos
C) flagrante – caçado – cidadãos
D) flagrante – cassado- cidadãos
E) fragrante – cassado - cidadões

  

Para responder às questões  9 e 10, utilize o texto abaixo.

(...)“A qualidade  vital  de  um  povo  não  está  na  promoção  de  coitadinhos  resignados,  mas  no  balanço 
favorável de indivíduos capazes de superar os azares de sua história e sair da coluna do meio, dos que jogam 
na retranca e no medo, e pular para a faixa dos vencedores determinados. Claro que não há de esperar a  
mesma reação de todas as pessoas perante os desafios. A riqueza de uma sociedade também está em sua 
natural diversidade. Porém não podemos negar quanto uma comunidade inteira se beneficia da ousadia e do 
destemor de uns poucos. Tampouco há de subestimar a influência do governo na moldagem do espírito 
predominante  numa  sociedade.  Governos  dominadores  e  paternalistas  cultivam  sociedades  palermas  e 
acomodadas(...)

(Paulo Rabello de Castro - Revista Época – 11 de Abril de 2011/edição 673)
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Questão 09
De acordo com o texto de Paulo Rabello de Castro, o cidadão é vencedor quando:

A) tem ajuda governamental.
B) é promovido por sua condição financeira.
C) é capaz de superar os problemas e as condições que a vida lhe impõe.
D) pula para as faixas de vencedores determinados, porém de forma insegura.
E) ele faz o possível e o impossível para vencer, não importando que está no caminho.

Questão 10 
Conforme o texto acima é correto afirmar que:

A) pessoas que buscam, sem medo, os objetivos favorecem os que estão a sua volta.
B) pessoas sem medo prejudicam a sociedade.
C) pessoas medrosas são cautelosas.
D) pessoas ousadas e sem medo causam desconforto aos que estão por perto.
E) o texto nega que pessoas com medo fazem a sociedade avançar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11
A Lei Federal n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, define as atribuições dos profissionais de enfermagem. No 
Art. 13 - o Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo 
serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, 
em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente:

I. observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar ações de tratamento simples.
II. prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; participar da equipe de saúde.
III. fazer consulta de enfermagem, bem como prescrição da assistência de enfermagem.
IV. realizar cuidados em pacientes graves, bem como distribuir medicamentos em programas de saúde 

pública.

Marque a alternativa correta.
A) Somente I e IV estão corretas.
B) Somente II e III estão corretas.
C) Somente II e IV estão corretas.
D) Somente I e II estão corretas.
E) Somente I e III estão corretas.

Questão 12
A equipe mínima na Estratégia Saúde da Família é composta por: médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de 
enfermagem e agente comunitário de saúde. Sendo que cada profissional exerce atividades diferenciadas.
O que compete ao auxiliar de enfermagem na Estratégia Saúde da Família é:

I. zelar pela limpeza e ordem do material, dos equipamentos e das dependências da Unidade de Saúde 
da Família, garantindo o controle de infecções.

II. realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita.
III. supervisionar e coordenar ações para capacitação de agentes comunitários de saúde.
IV. preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem e exames.
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Marque a alternativa correta.
A) Somente I está correta.
B)  Somente I, II e III estão corretas.
C)  Somente I e IV estão corretas.
D)  Somente IV está correta.
E)  Somente II e IV estão corretas. 

Questão 13
Dengue é uma doença aguda, febril, de etiologia viral e de gravidade variável, podendo apresentar-se na 
forma  clássica,  de  evolução  benigna  ou  na  forma  hemorrágica,  de  maior  gravidade.  Marque  o  agente 
etiológico da dengue.

A) Aedes aegypti.
B) Mosquito palha.
C) Aedes culex.
D) Aedes albopictus.
E) Necatur americanos.

Questão 14
A transmissão da dengue se faz pela picada do mosquito fêmea infectado. Quais sinais e sintomas abaixo são 
característicos de dengue clássica?

I. Dor abdominal, temperatura até 37º C.
II. Cefaléia frontal, temperatura entre 39º a 40º C, mialgia.
III. Prostração, náuseas, vômitos, prurido.
IV. Hipotermia, edema, lombalgia. 

Marque a alternativa correta.
A) Somente I e II estão corretas.
B) Somente I, II e III estão corretas.
C) Somente I, III e IV estão corretas.
D) Somente II e III estão corretas.
E) Somente IV está correta.

Questão 15
Assinale a alternativa que corresponde a alguns cuidados básicos que devem ser adotados pela população 
para eliminação da dengue.

A) Deixar acumular água nas calhas e lajes.
B) Não deixar objetos expostos à chuva como: pneus, latas, garrafas.
C) Armazenar água em utensílios abertos.
D) Não trocar diariamente água de bebedouros de animais.
E) Não tampar caixas de água.
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Questão 16
Assinale os modos de transmissão do vírus HIV.

A) Relação sexual, transfusão de sangue, uso de seringas e agulhas contaminadas e beijo.
B) Relação sexual, transfusão de sangue, uso de seringas e agulhas contaminadas e amamentação.
C) De mãe para filho na gravidez, vacinação e contato pele a pele.
D) Talheres, ambientes fechados e relação sexual.
E) Uso de seringas compartilhadas e contato com sanitários públicos.

Questão 17
A tuberculose é uma doença crônica, que ataca principalmente os pulmões. Está relacionada com condições 
socioeconômicas  precárias.  Assinale  a  alternativa  que  apresenta  sinais  e  sintomas  mais  comuns  da 
tuberculose.

A) Eritema e emagrecimento.
B) Pústula e febre.
C) Bronquite crônica e cefaléia.
D) Tosse com expectoração e febre.
E) Tosse sem expectoração e hipotermia.

Questão 18
A hanseníase é uma doença infecciosa de evolução crônica. Antigamente conhecida por Lepra. Assinale a 
alternativa correta sobre a hanseníase.

A) Existe vacina específica para proteção.
B) A transmissão ocorre quando houver presença de bacilos nas lesões.
C) Não é necessária notificação compulsória.
D) O paciente deve manter-se isolado.
E) Após a cura não há necessidade de retornar à unidade de saúde.

Questão 19
Diarréia  é  a  eliminação de  fezes líquidas  em um número elevado de evacuações,  por  várias  causas.  O 
tratamento, de modo geral, consiste na reidratação oral. Assinale a orientação correta quanto ao preparo do  
soro caseiro.

A) Duas colherinhas de açúcar e uma de sal, em um copo com 200 ml de água filtrada ou fervida fria.
B) Uma colherinha de açúcar e uma de sal, em um copo com 200 ml de água filtrada ou fervida fria.
C) Duas colherinhas de sal e uma de açúcar, em um copo com 200 ml de água filtrada ou fervida fria.
D) Duas colherinhas de sal e duas de açúcar, em um copo com 200 ml de água filtrada ou fervida fria.
E) Duas colherinhas de sal e quatro de açúcar, em um copo com 200 ml de água filtrada ou fervida fria.

Questão 20
Marque a opção  correta sobre a temperatura adequada da geladeira para conservação de vacinas na rede 
local.

A) Entre 2º a 8ºC.
B) Entre -2º a - 8ºC.
C) Entre -20º C a -4ºC.
D) Entre 2º a 9ºC.
E) Entre 3° a 8,6ºC.
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Questão 21
A vacina  oral  contra  poliomielite  está  indicada  para  proteção  contra  a  doença  poliomielite,  também 
conhecida como paralisia infantil.  Marque a alternativa  correta que corresponde ao esquema básico para 
aplicação da vacina oral contra poliomielite.

A) Três doses básicas com intervalo mínimo de 15 dias.
B) Três doses básicas com intervalo de 60 dias entre as doses (2, 4 e 6 meses).
C) Duas doses básicas com intervalo de 30 dias entre as doses (1, 3 e 5 meses).
D) Quatro doses básicas com intervalo de 60 dias entre as doses (1, 3, 5 e 7 meses).
E) Duas doses básicas com intervalo mínimo de 40 dias entre as doses (2 e 4 meses).

Questão 22
A orientação do Ministério da Saúde é que a mãe amamente seu filho exclusivamente no seio materno no 
mínimo até:

A) um ano.
B) dois anos.
C) seis meses.
D) oito meses.
E) três anos.

Questão 23
A amamentação, além de ser a melhor alternativa de nutrição para qualquer recém-nascido, traz benefícios 
para a mãe e o bebê. Identifique abaixo quais são esses benefícios.

I. O leite materno não é manipulado, portanto não apresenta contaminação.
II. Aumenta o laço afetivo entre mãe e filho e protege contra doenças infecciosas e alergias.
III. Diminui o sangramento pós-parto pela produção de ocitocina e é facilmente digerido.  
IV. É considerado um método natural de planejamento familiar, quando a amamentação for exclusiva.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as alternativa I e IV estão corretas.
B) Somente as alternativas II e III estão corretas.
C) Somente as alternativas I e II estão corretas.
D) Todas estão corretas.
E) Somente as alternativas I e III estão corretas.

Questão 24
O Teste do Pezinho consiste em teste de triagem neonatal para doenças detectáveis através de exames em 
gotas de sangue em papel de filtro. Após quantas horas de vida deve ser realizada a coleta?

A) 12h
B) 24h
C) 06h
D) 48h
E) 36h
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Questão 25
Mastite significa:

A) hemorragia puerperal.
B) laceração do colo do útero.
C) retenção placentária.
D) inflamação da mama.
E) ingurgitamento mamário.

Questão 26
Assinale a alternativa que contém orientações importantes para prevenção do câncer de mama.

A) Diminuir o peso para facilitar a palpação e exame físico.
B) Auto-exame de mamas, exames complementares e exame clínico.
C) Não amamentar e auto-exame de mama.
D) Consulta médica mensal.
E) Preventivo do colo do útero.

Questão 27
Considere um paciente com 72 anos emagrecido, com nutrição e hidratação prejudicadas em pós-operatório 
tardio de cirurgia de quadril e demora na deambulação. Vários cuidados são importantes com este paciente, 
uma delas é evitar a úlcera de decúbito. Identifique a região mais suscetível ao aparecimento.

A) Região lombar.
B) Região cefálica.
C) Região escapular.
D) Região deltóide.
E) Região sacrococcígea.

Questão 28
A sondagem vesical tem como finalidade:

A) esvaziamento gástrico.
B) esvaziamento mamário.
C) esvaziamento vesical.
D) esvaziamento intestinal.
E) esvaziamento enteral.

Questão 29
Assinale a alternativa considerada a mais simples e importante para evitar infecção cruzada no ambiente 
hospitalar.

A) Manter uniformes limpos e bem apresentáveis.
B) Lavar as mãos no final do plantão.
C) Verificar data de validade dos materiais.
D) Utilização de técnicas assépticas e lavagem das mãos.
E) Manter higiene pessoal e lavar as mãos.
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Questão 30
Sobre o sarampo é incorreto afirmar que: 

A) é uma doença infecciosa extremamente contagiosa.
B) se caracteriza por uma fase de manifestação catarral, ocular e de vias respiratórias.
C) o reservatório é o trato intestinal de animais.
D) o período de incubação varia de oito a treze dias.
E) se transmite por gotículas de saliva e excreções nasais expelidas pelo paciente.

Questão 31
Gestante portadora do vírus HIV, em acompanhamento pré-natal é orientada sobre riscos na gestação por 
transmissão vertical. Uma das prevenções importantes no pós-parto imediato é:

A) isolar o RN da mãe.
B) manter o RN e a mãe na UTI.
C) suspender o aleitamento materno.
D) iniciar imediatamente a amamentação.
E) coletar exames de HIV no RN.

Questão 32
Assinale a alternativa incorreta sobre Prevenção Primária.

A) Promoção à saúde.
B) Educação em saúde.
C) Aumentar a saúde e o bem estar geral.
D) Recreação e lazer.
E) Diagnóstico de câncer de colo uterino.

Questão 33
O artigo 7° da Lei Orgânica da Saúde (8.080/1990) contempla os Princípios de Funcionamento do SUS. 
Entre eles:

I. igualdade da assistência à saúde.
II. preservação da autonomia.
III. direito à informação às pessoas assistidas.
IV. divulgação de informações dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente I está correta.
B) Somente I, II e III estão corretas.
C) Somente II e IV estão corretas.
D) Somente I, II, III e IV estão corretas.
E) Somente III está correta.
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Questão 34
Uma das ações do auxiliar de enfermagem é a realização de higiene e conforto. A higiene oral consiste em: 

I. manter a integridade da mucosa bucal.
II. diminuir a colonização local de microorganismos.
III. reduzir halitose.
IV. diminuir prurido e aumentar o PH gástrico.

Marque a alternativa correta.
A) Somente I e II estão corretas.
B) Somente I, II e III estão corretas.
C) Somente II, III e IV estão corretas.
D) Somente III e IV estão corretas.
E) Somente I está correta.

Questão 35 
A enfermagem exerce papel importante no cuidado com o paciente. Qual o cuidado básico com paciente 
apresentando hipertermia?

A) Controlar a temperatura com frequência e aplicar compressas frias e providenciar banho morno.
B) Controlar a temperatura com frequência, aumentar a ingesta hídrica e aquecer o paciente.
C) Controlar a temperatura com frequência, diminuir a ingesta hídrica, aquecer o paciente.
D) Controlar a temperatura com frequência e aquecer o paciente.
E) Controlar a temperatura com frequência, controlar diurese do paciente e providenciar acesso venoso.

Questão 36
A via de acesso para administração da vacina BCG é a via:

A) intravenosa.
B) raquidiana.
C) intradérmica.
D) intramuscular.
E) subcutânea.

Questão 37
A pele é um dos maiores órgãos do corpo humano. Assinale a alternativa correta quanto sua função.

A) Impedir a agressão dos órgãos e tecidos por agentes químicos.
B) Impedir a saída de água do organismo através de sua impermeabilidade.
C) Percepção do meio externo como tato, calor, frio e olfato.
D) Controlar a excreção de secreções salivares.
E) Barreira contra doenças transmitidas por vetores.
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Questão 38
A alimentação é essencial para a saúde e bem-estar. A enfermagem tem a responsabilidade de acompanhar as 
pessoas de quem cuida, tanto no nível domiciliar como no hospitalar, preparando o ambiente e auxiliando-as 
durante as refeições. São cuidados de enfermagem para a alimentação oral:

I. proteger o tórax do paciente com uma toalha ou guardanapo.
II. oferecer o alimento na boca, em pequenas porções e uma de cada vez.
III. não informar o objetivo do procedimento e limpar-lhe a boca quando necessário.
IV. oferecer-lhe água e auxiliá-lo na higiene oral.

Marque alternativa correta.
A) Somente I está correta.
B) Somente II, III e IV estão corretas.
C) Somente III e IV estão corretas.
D) Somente I, II e IV estão corretas.
E) Somente IV está correta.

Questão 39
Sobre o tétano é incorreto afirmar que:

A) a vacina é aplicada por via intramuscular.
B) é uma doença contagiosa.
C) os bacilos tetânicos penetram a pele através de ferimentos, geralmente do tipo perfurante.
D) o agente infeccioso é o Clostridium tetani.
E) um dos sinais e sintomas característicos é o riso sardônico.

Questão 40
Conhecidas como doenças venéreas, as DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) são adquiridas pelo 
contato sexual. Podem vir a comprometer outras partes do organismo, com sérias consequências ao portador 
de DST. Sobre as DST é correto afirmar que: 

A) o uso de aparelhos celulares aumenta a transmissão de DST.
B) câncer de mama provoca DST.
C) ignorância, imprudência, comportamento sexual liberal, são fatores que predispõem a contaminação.
D) assistir filmes eróticos é contraindicado para quem é portador de uma DST.
E) o uso de preservativo masculino é o único método capaz de prevenir uma DST.




