
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
Concurso Público para o Provimento do cargo de

AUXILIAR DE MÉDICO
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve  receber  do  fiscal,  além deste  caderno  contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles  constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1

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


http://www.institutoludus.com.br/


EM BRANCO

INSCRIÇÃO:
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LÍNGUA PORTUGUESA

01.  Astrobaldo  Ferreira,  diligente   advogado florianense, 
chega  àquela  cidade  para  uma  audiência,  de  dirige  ao 
Fórum, e pergunta:
– Quem é a testemunha que vai ser ouvida hoje? 
O termo em destaque é

a) um adjetivo
b) um substantivo epiceno
c) um substantivo sobrecomum 
d) um substantivo abstrato
e) um substantivo comum de dois

02. Analise as alternativas seguintes e aponte aquela na 
qual não se observa linguagem conotativa

a) Ela se finava de pura raiva.
b) Ele estuda, como o fim de alumiar um pouco o seu 
conhecimento...
c) Neste ponto, afiamos os ouvidos...
d) Na lua nova da saudade, ela vai voltar para mim.
e) A sentença daquele juiz é dúbia, pois apresenta mais de 
um sentido.

03. Analise as alternativas seguintes e aponte aquela na 
qual não se observa exemplo de voz reflexiva

a) Levaram  o “gagau” da criança.
b) Astrobaldo acertou o alvo.
c) O alvo foi acertado por Astrobaldo.
d) Luciana penteou-se diante do namorado.
e) O jornalista leu a própria notícia.

04. Comentário feito por Astrobaldo Ferreira, ao saber que 
Malaquias,  com  um  “paredão”  de  som,  incomodava  os 
vizinhos:

 – Ora, para mim isso configura uma contravenção penal.

O termo em destaque  funciona como
a) dativo de opinião.
b) objeto indireto.
c) adjunto adnominal.
d) complemento nominal.
e) introdutor de conformidade.

Leia o texto seguinte:
A presidente Dilma exonerou o Superintendente do IBAMA 
no  Estado  do  Piauí.  O  ex-Superintendente  vinha,  por 
intermédio  da  imprensa,  tecendo  sérias  críticas  à 
Administração  anterior  daquele  Órgão  do  Governo 
Federal.  Pela  fala  do  Superintendente  exonerado,  no 
IBAMA do Piauí  se  observa CONDESCENDÊNCIA com 
irregularidades, visto que alguns servidores não são dados 
à  prática EDIFICANTE da  probidade  administrativa. 
Segundo  ele,  o  IBAMA  não  pode  ABDICAR de  suas 
atribuições constitucionais. (do blog “o.pardal”)

Os três vocábulos destacados, sem que haja modificação no 
sentido  dado  no  texto,  podem  ser  substituídos, 
respectivamente, pelos vocábulos dispostos na alternativa

a) benevolência – construtiva – exarar 
b) tolerância – construtiva – renunciar 
c) indulgente – sólida – desistir 
d) discrepância – construtiva – renunciar
e) leniência – construtiva – exonerar 

05. Assinale, nas séries abaixo, aquela em que uma palavra 
contém erro de grafia 

a) fingimento – mexerica – análise – poetisa.
b) item – feixe – baixada – quiseram.
c) felizardo – enxada – mugido – jirau – jiló 
d) pretensão – esperteza – enchurrada – pedágio.
e) agitação – enchente – hiena – fascículo.

06. Dois dos termos dispostos nas alternativas seguintes 
são acentuados por força da mesma regra gramatical. 
Indique a alternativa em que isso ocorre

a) inútil – refém
b) júri – lânguida
c) constrói – chapéu
d) têxtil – fenômeno
e) réu – pé

07. Lê-se em jornal de Teresina

Carlos  Máximo,  Superintendente  do  IBAMA  no  Piauí,  foi 
exonerado pela Ministra do Meio Ambiente. 

No texto acima, o emprego das vírgulas corre para:

a) separar aposto.
b) separar vocativo.
c) separar conjunção adversativa.
d) separar palavras da mesma espécie ou da mesma classe.
e) separar oração coordenada assintética.

08. Assinale a alternativa na qual se observa erro de flexão 
de número

a) os piscas-piscas / as batatas-doces.
b) cônsules / os látex / couves-flores
c) os louva-a-deus / as núpcias / lambaris
d) os reco-recos /gizes / os saca-rolhas
e) carateres / cidadãos/ os altos-falantes.

09.  A  situação  foi  adrede preparada  para  livrar  aquele 
sujeito da cadeia.
O termo grifado pode, sem que haja modificação na frase 
acima, ser substituído por

a) ocasionalmente
b) propositalmente
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c) acidentalmente
d) largamente
e) amplamente

10.  Assinale  a  alternativa  na  qual  NÃO se observa  um 
pleonasmo ou redundância

a) o governo disse que em 2012 serão criados mais de 
dois milhões de novos empregos
b)  observa-se,  nos  pequenos  detalhes,  que  o  sujeito  é 
ensaboado.
c) Zé Maria disse que Barão de Grajaú está a uma hora de 
São João dos Patos
d) Raymundo Jamais é amigo pessoal de Pardal de Castro
e)  Houve  o  consenso  geral  para  que  a  greve  dos 
caminhoneiros de São Paulo chegasse ao fim

MATEMÁTICA

11.Uma  determinada  prefeitura  contratou  a  empreiteira 
“Ludus  Constrói”  para  prestar  um  serviço.  Ela  gasta 
R$12.000,00 para revestir uma área de 8.000 m2. No mês 
de julho de 2010 será revestida uma área de 18.000 m2 em 
uma escola municipal.  Podemos dizer que o valor gasto 
pela empreiteira com o revestimento desta área será de:

a) R$36.000,00;
b) R$23.000,00;
c) R$27.000,00;
d) R$30.000,00;
e) R$26.000,00.

12.  No regime de juros  simples,  o  montante  após  uma 
aplicação de um capital,  durante um certo tempo,  a uma 
determinada  taxa.  Por  quantos  meses  devemos  aplicar 
esse  capital,  a  uma  taxa  de  50%  a.m.,  para  que  ele 
decuplique-se de valor:

a) 20 meses;
b) 18 meses;
c) 16 meses;
d) 12 meses;
e) 10 meses;

13. Rápido, um círculo e um retângulo desenhados numa 
mesma folha de papel terão, no máximo, quantos pontos 
comuns?

a) 2;
b) 4;
c) 5;
d) 6;
e) 8.

14. Uma criança adoeceu! Ao ser consultada pelo médico da 
cidade, ele a receitou três remédios, que tomasse um de 4 
em 4 horas, outro de 6 em 6 horas e o terceiro de 8 em 8 
horas. Se no dia da consulta ela tomou os três remédios às 
10  horas  da  manhã  juntos.  Quando  essa  criança  tomará 
novamente os três remédios ao mesmo tempo?

a) Às 22 horas do mesmo dia;
b) Às 2 horas da manhã do dia seguinte;
c) Às 6 horas da manhã do dia seguinte;
d) Às 8 horas da manhã do dia seguinte;
e) Às 10 horas da manhã do dia seguinte;

15.  Na fábrica de bicicletas “Ludus Pedale” são produzidos 
num  mês  63  transportes,  entre  bicicletas  e  triciclos.  Um 
operário contou 144 rodas. Indique abaixo a alternativa que 
corresponde à diferença total entre bicicletas e triciclos:

a) 37;
b) 45;
c) 27;
d) 17;
e) 23.

CONHECIMENTOS LOCAIS

16. A ocupação do solo piauiense teve como principal 
motivação econômica a (o):

a) cultura do tabaco;
b) pecuária bovina;
c) cultura do algodão;
d) criação de caprinos;
e) cultivo de cana-de-açúcar.

17. A origem do município  de  Aroazes  está ligada a 
existência da aldeia dos índios Aroazes que viviam 
no território valenciano e ao processo de ocupação 
do  sertão  piauiense  no  século  XVIII  por  alguns 
jesuítas  que  aqui  se  instalaram  em  1830  e 
fundaram uma freguesia e outras novas fazendas 
na região. Essa freguesia tinha o nome de:

a) Freguesia de Nossa Senhora do Ó e Conceição;
b) Freguesia de Nossa Senhora do Livramento;
c) Freguesia dos Arraiais;
d) Freguesia de Nossa Senhora da Conceição dos Aroazes;
e) Freguesia de São Domingos.
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18. A cidade de Aroazes se localiza na mesorregião do 
centro-norte piauiense e apresenta uma economia voltada 
para agropecuária, agricultura e produção de mel e possui 
um  clima  semi-árido  quente.  Marque  a  alternativa  que 
corresponde aos municípios limítrofes com Aroazes:

a)  Valença  do  Piauí,  Elesbão  Veloso,  Santa  Cruz  dos 
Milagres e Pimenteiras;
b) Brejo, Itainopolis,  Buriti  dos  Lopes,  Santa  Cruz do 
Piauí;
c) Santana do Piauí, Capitão de Campos, Dom Expedito 
Lopes, Santa Cruz do Piauí;
d) Santana  do  Piauí,   Itainopólis,   Bom Jesus,  Santa 
Cruz dos Milagres;
e) Santana do Piauí, Itainopólis,  Curimatá,Santa Cruz do 
Piauí.

19. O  clima  predominante  na  região  da  cidade  de 
Aroazes:

a) Tropical quente;
b) Quente e úmido;
c) Semi-árido e quente;
d) Frio e chuvoso;
e) Quente e chuvoso.

20. Rica em belezas naturais, Aroazes é uma cidade da 
mesorregião de Valença do Piauí que dispõe de recursos 
hídricos  que  atraiu  moradores  desde  o  período  de 
povoamento. Marque a alternativa que tenha o nome do 
rio e reserva de água do município de Aroazes: 

a) Rio Sambito e Riacho Tábuas;
b) Rio Balsas e riacho fundo;
c) Rio das Garças e rio Preguiças;
d) Rio Sambito e Rio Parnaíba;
e) Rio Balsas e riacho grande.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Em relação às amostras de urina é  correto afirmar 
que:
I  -  O  ácido  bórico  pode  ser  considerado  um  agente 
conservante da amostra de urina.
II  -  A  amostra  deve ser  analisada  em no máximo  duas 
horas após a coleta.
III  - Amostras de urina devem ser coletadas em frascos 
limpos, secos e devidamente esterilizados.
IV -  Caso não seja possível  fazer a análise da amostra 
assim que coletada é necessário que a mesma seja
conservada sob refrigeração.

a) Apenas as alternativas I e II são corretas.
b) Apenas as alternativas III e IV são corretas.
c) Apenas as alternativas I, II e III são corretas.
d) Apenas as alternativas II e III são corretas.
e) Todas as alternativas são corretas.

22. O exame de Hemoglobina glicada é útil para:

a) Determinar os níveis de triglicérides no sangue.
b) Determinar os níveis de glicose pós prandial.
c)  Identificar  a concentração  média  de glicose no sangue 
durante períodos de tempo longos.
d) Identificar o colesterol total.
e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

23. O beta HCG é um exame utilizado para identificar:

a) Alteração hormonal.
b) Alteração da função renal. 
c) Colesterol. 
d) Gravidez.
e) Anemia.

24. A etapa que deve preceder a lavagem no procedimento 
de  higienização  das  vidrarias,  oriundas  do  setor  de 
microbiologia é a:

a) desinfecção.
b) clivagem.
c) esterilização.
d) secagem.
e) centrifugação.

25.  Dentre  as  vidrarias  abaixo,  a  que  NÃO  pode  ser 
aquecida é:

a) Kitasato.
b) proveta.
c) balão de fundo chato.
d) tubo de ensaio.
e) béquer.

26. Para a obtenção de sangue não coagulado para exames
hematológicos utiliza-se:

a) Gel separador com ativador de coágulo.
b) Tubo siliconizado e estéril.
c) Gel separador sem ativador de coágulo.
d) Ácido etilenodiaminotetracético.
e) Nenhuma das alternativas acima.

27. Para medir o pH de uma solução utiliza-se:

a) Potenciômetro.
b) Espectrofotômetro.
c) Fluorímetro.
d) Nefelômetro.
e) Nenhuma das alternativas acima.

28.  Assinale  a  alternativa  que contém um exame onde a 
urina deve ser colhida em recipiente esterilizado:

a) Cultura
b) Pesquisa de hemácias
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c) Prova de função renal
d) Teste de gravidez
e) Nenhuma das alternativas acima.

29. Pode ser identificado no exame físico da urina:

I. pH
II. Odor
III. Turvação

Podemos afirmar que:

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas acima.

30.  Assinale  a  alternativa  que  contém  como  deve  ser 
preparada a lâmina para exame microscópico de urina:

a) Colocação de uma ou duas gotas do sedimento urinário
em  uma  lâmina  de  microscópio;  secar  à  temperatura 
ambiente, fixar à chama, cobrindo a preparação com uma
lamínula e levando-a ao microscópio.
b) Colocação de uma ou duas gotas do sedimento urinário 
em uma  lâmina  de  microscópio,  cobrindo  a  preparação 
com uma lamínula e levando-a ao microscópio.
c) Colocação de uma ou duas gotas do sedimento urinário 
em uma lâmina de microscópio; fixar à chama, cobrindo a 
preparação  com  uma  lamínula  e  levando-a  ao 
microscópio.
d) Colocação de uma ou duas gotas do sedimento urinário
em  uma  lâmina  de  microscópio;  secar  à  temperatura 
ambiente,  cobrindo  a  preparação  com  uma  lamínula  e 
levando-a ao microscópio.
e) Nenhuma das alternativas acima.

31. São atribuições e responsabilidade de um bom Auxiliar 
de Médico, EXCETO:

a)  Desempenhar  outra  atividade,  por  exemplo,  aplicar 
medicamentos;
b) Prestar atendimento à população;
c) Efetuar o controle das consultas;
d) Orientar sobre a marcação de exames;
e) Fazer cirurgias simples.

32.  Em  relação  ao  atendimento  telefônico  assinale  a 
alternativa INCORRETA:

a) Quando alguém solicitar uma informação e a resposta 
demandar algum tempo, solicite ao usuário um número de 
telefone de contato posterior retorno;
b)  É  recomendado  o  uso  das  seguintes  palavras  para 
atender bem o paciente: querido, meu bem, meu anjo;

c) Quando a pessoa procurada não se encontrar  na sala, 
informe  apenas  a  sua  ausência  no  momento  e  ofereça 
ajuda;
d) Se tiver que transferir a ligação e o ramal estiver ocupado, 
anote o telefone e o nome do usuário para posterior retorno.
e)  É  necessário  ser  cuidadoso(a)  na  anotações, 
confirmando  a  grafia  correta  dos  nomes,  endereço  e 
números telefônicos.

33. O equipamento de proteção que é indispensável para a 
lavagem de instrumentos, chama-se:

a) Avental;
b) Luvas de borracha;
c) Protetor auricular.
d) Óculos;
e) Máscara de procediemento;

34. São processos físicos de esterilização:

a) Água destilada e filtração.
b) Autoclave e formaldeído.
c) Povidine e formol;
d) Estufa e autoclave;
e) Forno de Pasteur e água destilada.

35. No “forno de Pasteur”, qual a relação tempo/temperatura 
correta para uma perfeita esterilização?

a) 30min a 121º centígrados;
b) 20min a 132º centrígrados;
c) 60min a 170º centígrados;
d) 15min a 210º centígrados;
e) 05min a 210º centígrados.

36. Na higiene das mãos, deve-se preferir:

a) Secá-las com guardanapos de seda;
b) Usar torneiras elétricas ou de pedal;
c) Enxugá-las com toalhas de lã;
d) Lavá-las em torneiras manuais;
e) Enxugá-las com tecido de microfibra.

37. Assinale a alternativa que descreve melhor a providência 
mais  importante  que  deve  ser  tomada  na  prevenção  da 
contaminação cruzada?

a) Usar batas e aventais;
b) Lavar as mãos;
c) Usar luvas;
d) Usar óculos;
e) Usar relógio.

38.  Marque  a  alternativa  correta  em  relação  ao  primeiro 
procedimento após a esterilização, com solução química, de 
um material:

a) O material dever ser lavado com sabão líquido;
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b) O material dever ser lavado com água corrente;
c) O material dever ser lavado com álcool;
d) O material dever ser lavado com água esterilizada;
e) O material dever ser armazenado.

39. Um material está totalmente isento de germes, quando 
é:

a) Sanitizado;
b) Lavado com água;
c) Esterilizado;
d) Desinfetado;
e) Acondicionado.

40.  A  lavagem  das  mãos,  prévia  a  procedimentos  de 
rotina, remove da pele a flora de microorganismos:

a) Transitória;
b) Residente;
c) Definitivo.
d) Persistente;
e) Temporária;
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