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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

 

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 01/03/2010, 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 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS de 29/12/2009. 
  
* 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!! 

 

 ENFERMEIRO 
 



 

PARTE I – ENFERMEIRO  
 
01 - O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Enfermagem são órgãos disciplinadores do exercício da 
profissão de enfermeiro e das demais profissões 
compreendidas nos serviços de enfermagem. Qual a lei de 
criação dos Conselhos de enfermagem? 

A) Lei nº. 7.894/ 1986. 
B) Lei nº. 5. 905/1973. 
C) Lei nº. 8.080/1980. 
D) Lei nº. 2.604/1955. 
E) Lei nº. 8.967/1994. 

 
02 - Ainda quanto aos Conselhos de enfermagem. Assinale 
a alternativa errada. 

A) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Enfermagem deverão reunir-se, pelo menos, uma 
vez mensalmente. 

B) Os Conselhos Regionais de Enfermagem ficam 
submetidos ao Conselho federal de enfermagem. 

C) Os membros efetivos do COFEN são indicados 
por cada Conselho Regional de enfermagem. 

D) Haverá um Conselho Regional de Enfermagem 
em cada Estado e território, com sede na 
respectiva capital. 

E) O COFEN e os COREN’s constituem uma Autarquia.  
 
03 - É competência do COFEN 

A) Deliberar sobre inscrições dos profissionais de 
enfermagem no Conselho e seu cancelamento. 

B) Instalar os Conselhos Regionais. 
C) Apreciar, em grau de recursos, as decisões dos 

Conselhos Regionais. 
D) Homologar, suprir ou anular atos dos Conselhos 

Regionais. 
E) Aprovar seu regimento interno e os dos Conselhos 

Regionais. 
 
04 - É correto afirmar quanto à lei que regulamenta o 
exercício profissional de enfermagem 

A) O planejamento e a programação das instituições e 
serviços de saúde não incluem a prescrição da 
assistência de enfermagem. 

B) O titular do diploma de enfermeiro deve ser 
conferido, exclusivamente, pelo COREN. 

C) A enfermagem é exercida privativamente pelo 
Enfermeiro, técnico e auxiliar de Enfermagem. 

D) É livre o exercício da Enfermagem em todo o 
território nacional, observadas as disposições da 
lei do exercício profissional de Enfermagem. 

E) O Enfermeiro exerce todas as atividades de 
Enfermagem, apenas as privativamente a ele. 

 
05 - Para confirmar a suspeita de sífilis será solicitado o 
teste específico de: 

A) FTA-ABS. 
B) VDRL. 
C) ELISA. 
D) Hgt. 
E) Hemoglucoteste. 

 

06 - Incumbe ao Enfermeiro privativamente  
A) Direção do órgão de enfermagem integrante da 

estrutura básica da instituição de saúde, pública ou 
privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem. 

B) Prescrição de medicamentos previamente 
estabelecidos em programas de saúde pública e 
em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

C) Organização e direção dos serviços de enfermagem e 
de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 
prestadoras desses serviços. 

D) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 
matéria de Enfermagem. 

E) Consulta de Enfermagem. 
 
07 - A falta de saneamento básico e condições socioeconômica 
da população estão relacionada a um dos maiores índices de 
infestação por parasitas intestinais. Assinale a (as) condições 
relacionada(s) as parasitoses intestinais 

A) Desnutrição e falta de esgoto e água 
potável/tratada. 

B) Água para irrigação de pomares e hortas. 
C) Água clorada e/ou filtrada. 
D) Evitar locais de água parada. 
E) Manter sanitário limpo. 

 
08 - A Encefalite por poliovírus, forma clínica muito rara 
tem como profilaxia. 

A) Vacina anti-rábica humana. 
B) Soroterapia animal. 
C) Imunização do animal agressor. 
D) Manter vigilância constante. 
E) Vacina SABIM, três doses em intervalos de 2 

meses ou de no mínimo, 30 dias, e um dose de 
reforço um ano após d última dose. 

 
09 - Na lista Nacional de Doenças e Agravos de 
Notificação Compulsória do Ministério da Saúde, não é 
correto incluir. 

A) Dengue, cólera, hanseníase. 
B)  Hepatites virais, sífilis congênita, rubéola. 
C) Sarampo, peste, raiva humana. 
D) Colecistopatia, hepatopatia, esplenomegalia. 
E) Tuberculose, tétano, varíola. 

 
10 - Identifique nas situações abaixo qual o conceito de 
infecção hospitalar  pela portaria do Ministério da Saúde 
em 1998. 

A) É aquela adquirida após a admissão do paciente e 
que se manifeste durante a internação ou após a 
alta, quando puder ser relacionada com a 
internação ou procedimentos hospitalares. 

B) É àquela constatada ou em incubação no ato de 
admissão do paciente, desde que não relacionada 
com internação anterior no mesmo hospital. 

C) É a infecção que está associada com complicação 
ou extensão da infecção já presente na admissão. 

D) Aquisição da infecção por via transplacentária e 
conhecida na admissão, e evidente após o nascimento. 

E) Infecção antes, durante e após a internação do 
paciente em áreas críticas do hospital. 



 

11 - Segundo a portaria de nº. 2.616, de 12 de maio de 
1998, do Ministério da Saúde, as indicações de 
classificação das cirurgias acompanham os seguintes 
critérios, exceto. 

A) Cirurgias limpas como àquelas realizadas em 
tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação. 

B) Taxa de infecção hospitalar, calculada tomando 
como numerador o número de episódios de 
infecção hospitalar no período considerado e 
como denominado o total de saídas (altas, óbitos e 
transferências) ou entradas no mesmo período no 
centro cirúrgico. 

C) Cirurgias potencialmente contaminadas são 
àquelas realizadas em tecidos colonizados por 
flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos 
de difícil descontaminação. 

D) Cirurgias contaminadas sendo aquelas realizadas 
em tecidos recentemente traumatizados e abertos, 
colonizados por flora bacteriana abundante, cuja a 
descontaminação seja difícil ou impossível, bem 
como todas aquelas em que tenham  ocorrido 
falhas técnicas grosseiras. 

E) Cirurgias infectadas sendo todas as intervenções 
cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão, 
em presença de processo infeccioso. 

 
12 - A técnica de curativos requer o conhecimento 
científico de fatores que interferem na cicatrização e 
avaliação do curativo a ser realizado. É incorreto realizar 
após a finalização do curativo: 

A) Manter membro elevado quando o local for no 
membro inferior. 

B) Recomposição do paciente. 
C) Recomposição do ambiente. 
D) Destinação do material de acordo com a 

rotina/protocolo do setor. 
E) Lavar as mãos. 

 
13 - A diabete mellitus é uma doença provocada pela 
deficiência de produção e/ou de ação de insulina, que leva 
a sintomas agudos e complicações crônicas. É correto 
afirmar que: 
I – Diabetes mellitus tipo I – ocasionada pela destruição da 
célula beta do pâncreas, em geral por decorrência de 
doença auto-imune, levando a deficiência total de insulina; 
II – Diabetes mellitus tipo II - provocada por um estado de 
resistência à ação da insulina associada a uma relativa 
deficiência de sua secreção; 
III – Diabetes gestacional - doença diagnosticada na 
gravidez, sem aumento prévio da glicose; 
IV – Outras formas de diabetes mellitus – associado a 
desordem genética, infecções, doenças pancreáticas, uso de 
medicamentos, drogas ou doenças endócrinas. 

A) Apenas I e IV. 
B) Apenas I. 
C) Apenas II, III e IV. 
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas III e IV. 

 
 
 

14 - O Sistema Único de Saúde (SUS) criado pela 
Constituição Federal/88, com objetivo de garantir a toda a 
população brasileira atendimento de saúde. Segundo o 
artigo 200 da CF/88, compete ao SUS: 

A) Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador. 

B) Participar do controle e nunca da fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos. 

C) Reformular as ações de saneamento hídrico, 
náutico e execução das políticas públicas de saúde 
no mundo inteiro. 

D) Isentar-se da atuação e desenvolvimento técno-
científico de toda a saúde. 

E) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

 
15 - Ao SUS compete realizar na esfera municipal: 

A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 
os serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde. 

B) Colaborar com a União e os Estados na execução da 
vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 

C) Dar execução, no âmbito federal, à política de 
insumos e equipamentos para a saúde. 

D) Manter interferências com a união e os Estados na 
execução da vigilância sanitária portuária, 
aeroportuárias e das fronteiras da América latina 
(Mercosul). 

E) Acompanhar e intervir na União e Estados dentro 
do SUS. 

 
16 - A lei nº. 11.108, de 2005 altera a lei nº. 8.080/1990, 
garantindo às parturientes o direito de ter acompanhante 
durante o trabalho de parto, parto  e pós-parto imediato. É 
correto afirmar. 

A) A afirmação legal de que trata esta lei não obriga 
aos serviços de saúde conveniada ao SUS. 

B) A referida lei também trata da autorização do 
pagamento de AIH’s de partos realizados por 
profissionais de saúde. 

C) O acompanhante de que trata a afirmativa acima 
será indicado pela parturiente. 

D) Apenas os médicos obstetras recebem o 
pagamento de AIH’s. 

E) Esta lei garante a presença de Doulas.  
 
17 - A potencialização entre o agente de saúde e a 
população adscrita à Unidade Básica de Saúde se dá 
devido a principal condição exigida ao ACS 

A) Ao médico realizar a visita domiciliar com o ACS. 
B) A potencialização se dá devido a equipe de saúde 

da UBS ser multidisciplinar e graduada. 
C) A dedicação privativa aos serviços de saúde no 

SUS. 
D) Ao SUS ter financiamento exclusivo do gestor 

municipal.  
E) Ao ACS morar na comunidade em que trabalha. 



 

18 - A coleta de material para realização de exames 
laboratoriais deixa alguns profissionais sem saber qual tipo 
de amostra que se deve colher. É correto afirmar: 

A) Colesterol – ou lipidograma se deve fazer jejum 
de 2 horas para a coleta de fezes. 

B) O PSA – jejum de 36 horas e colher a ejaculação 
após coito. 

C) Para tipagem sanguínea – jejum de 24 horas 
matinal. 

D) Ácido úrico – Para coleta de material para este 
exame o ideal é fazer um jejum de 8 horas, para 
depois realizar a coleta de sangue no laboratório. 

E) Para HIV – colher urina, sangue e saliva após 
jejum de 24 horas. 

 

19 - No momento da colheita citológica deve-se observar o 
muco cervical. É incorreto dizer que o aspecto do muco 
cervical, encontrado na colheita citológica: 

A) muco cervical espumoso ou bolhoso – muco com 
aspecto transparente e encontrado durante o 
período fértil. 

B) muco cervical mucoso – se apresenta de cor clara 
e é de aspecto transparente. 

C) muco cervical grumoso – muco branco como se 
fosse leite coalhado. 

D) muco cervical purulento -  de aspecto espesso, de 
cor amarelo-esverdeado, pode ser fétido e 
infeccioso. 

E) muco cervical muco-sanguinolento – conteúdo de 
aspecto mucoso, com rajas de sangue, comumente 
encontrado nas cervicites. 

 
20 - É correto afirmar: 

A) Donovanose – lesão ulcerada com borda plana ou 
hipertrófica, delimitada, com fundo granuloso. 

B) Herpes genital – caracteriza-se pela presença de 
linfadenopatia inflamatória unilateral ou bilateral. 

C) Linfongranuloma venéreo -  lesão característica na 
região genital hipertrófica com prurido local, com 
lesão muco purulenta. 

D) Infecção gonocócica – corrimento uretral 
purulento, no homem, com presença do gonococo 
na bacterioscopia. 

E) Sífilis – com presença de corrimento sem lesões 
cutâneo-mucosas. 

 
21 - Quanto aos tipos de respiração é correto afirmar: 

A) Apnéia – hiperventilação do cérebro. 
B) Hiperpnéia – é a respiração artificial. 
C) Eupnéia – aceleração da respiração. 
D) Bradipnéia – é o consumo excessivo de oxigênio 

pelo cérebro. 
E) Taquipnéia – aumento da respiração por minuto. 

 
22 - O paciente com enfisema pulmonar tem como uma 
das complicações: 

A) Insuficiência cardíaca direita. 
B) Perda da elasticidade das vias aéreas superiores. 
C) Inflamação e redução do líquido extra pulmonar. 
D) Tosse excessiva com vigor e expectoração 

abundante. 
E) Anúria e disúria. 

23 - Diante dos vários sis temas de grupos sanguíneos 
encontrados no sangue, temos como os mais importantes o 
ABO e Rh. É correto: 
I – doador B para  receptor B; AB; 
II – doador A para receptor A; AB; 
III – doador AB para receptor AB; 
IV – doador O para receptor O. 

A) Todas estão corretas. 
B) Apenas o item IV está correto. 
C) Apenas o item I, II está correto. 
D) Estão corretos os itens I, II, III. 
E) Estão errados os itens I, II, III. 

 
24 - O sangue apresenta algumas doenças hematológicas, e 
dentre elas abaixo apontadas não faz parte dessas doenças. 

A) Doenças mieloproliferativas. 
B) Hemofilia. 
C) Sarcoma de kaposi. 
D) Doença hemolítica perinatal. 
E) Leucemias e linfomas. 

 
25 - Em torno de 20% das mulheres tem aborto espontâneo 
e às vezes até mesmo sem saber que estavam grávidas. O 
aborto é o final de uma gravidez que se dá em torno de 
semanas de amenorréia. Diante das afirmativas abaixo é 
correto afirmar. 

A) Aborto é a partir da 21ª semana de gravidez. 
B) Aborto se dá antes da vigésima semana de grávida. 
C) É considerado aborto quando a mulher provoca. 
D) Aborto se dá quando a mulher o concepto se 

prende nas trompas. 
E) Aborto só autorizado pela lei de estupro. 

 
26 - Durante a gravidez  aumenta os cuidados na 
assistência ao pré-natal. A pré-eclâmpsia caracteriza-se 
pela tríade clássica. 

A) Hipercoagulabilidade, estase venosa, lesão vascular. 
B)  Idade > 35 anos, peso >80 kg, multiparidade. 
C) Antitrombina, proteína C, proteína S. 
D) Hipertensão, proteinúria, edema generalizado. 
E) História familiar, protrombina, anticoagulante lúpico. 

 
27 - O sangramento vaginal no final da gestação é uma das 
principais causas de internamento hospitalar prematuro, 
morbidade materna e intervenções operatórias. Dentre os 
itens assinalados abaixo não é verdadeiro quanto às causas 
de sangramento vaginal na segunda metade da gravidez. 

A) Placenta prévia. 
B) Polidrogas. 
C) Descolamento prematuro da placenta. 
D) Ruptura da vasa prévia. 
E) Ruptura da cicatriz uterina. 

 

28 - Nos casos de assistência de enfermagem em 
emergência, são aplicados princípios de tratamentos a 
qualquer paciente. É correto afirmar: 

A) Determinar melhora da mobilidade articular. 
B) Observar ausência de contraturas. 
C) Manter a via aérea pérvia e proporcionar 

ventilação adequada. 
D) Aspirar secreções nasofaríngeas. 
E) Hiperestender a cabeça. 



 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

Sensatez e diálogo para resolver conflitos 
 

 Apesar dos índices assustadores da violência e do 
sensacionalismo dos meios de informação, os brasilienses 
têm consciência de que a paz, a sensatez e o diálogo ainda 
são as melhores formas de se resolverem conflitos. 
 Isso foi constatado em pesquisa iniciada há dois 
anos, pelo Departamento de Sociologia da UnB, que 
aplicou 625 questionários aos moradores do Plano Piloto, 
do Park Way, dos lagos e das cidades-satélites. 
 A pesquisa intitulada As Representações Sociais 
da Violência no DF, segundo sua coordenadora, 
professora Maria Stela Grossi Porto, revelou “um tipo de 
evolução, um despertar da sociedade” para o problema. Os 
resultados obtidos até agora mostram, segundo ela, um 
progresso em termos do processo de civilização. Porém, 
Maria Stela faz uma ressalva: “Percebemos, pelas 
respostas, que há uma recusa à violência, mas também 
detectamos a ambigüidade das reações, em uma proporção 
bastante significativa, com destaque para a idéia de que, 
para ‘me defender’, ou para ‘defender os que me são 
próximos’, então o uso da violência é válido”. 
 A segurança privada é um fator que pode 
aumentar a violência, revelou ainda a pesquisa. Para Maria 
Stela, “a proliferação da privatização da segurança 
confunde o que é público e o que é privado. Um segurança 
particular defende interesses particulares, que podem se 
opor aos da comunidade. Isso eu considero um retrocesso”. 
 

(Márcio Varela. A banalização da violência.  
UnB Revista, ano 1, nº 2, com adaptações.) 

 
29 – Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com os meios de informação, a paz, a 
sensatez e o diálogo ainda são as melhores formas de se 
resolverem conflitos. 
II- O Departamento de Sociologia da UnB já realizou 625 
pesquisas acerca da violência no Distrito Federal (DF). 
III- A pesquisa realizada pela professora Maria Stela 
revelou que os habitantes do DF estão cada vez mais 
violentos. 

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

 
30 – Das afirmações seguintes: 
I- Segundo as pessoas entrevistadas, nenhuma situação 
justifica o emprego da violência. 
II- A pesquisadora vê o conflito entre os interesses da 
segurança privada e os da comunidade como um retrocesso 
no processo civilizatório. 
III- O pronome isso (2º parágrafo) refere-se as idéias 
contidas no primeiro parágrafo do texto. 

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

31 – Assinale a opção em que a correlação pronome / 
referente está incorreta. 

A) O pronome “ela” (3º parágrafo) refere-se a 
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da 
Violência no DF”. 

B) O pronome “que” (2º parágrafo) refere-se a 
“Departamento de Sociologia da UnB”. 

C) O pronome “sua” (3º parágrafo) refere-se a 
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da 
Violência no DF”. 

D) O pronome “que” (4º parágrafo) refere-se a 
“interesses particulares”. 

E) N. D. A. 
 
32 – Assinale a alternativa com palavra grafada 
incorretamente: 

A) O deputado defendeu a descriminação da 
maconha. 

B) Sua ascensão à presidência da firma surpreendeu a 
todos. 

C) Todos o julgavam, com razão, pretencioso. 
D) Os deputados não queriam acabar com os próprios 

privilégios. 
E) A disputa entre os cônjuges só poderia ser 

resolvida nos tribunais. 
 
33 – “Durante muitos anos o TUCA o Teatro da 
Universidade Católica foi em São Paulo o templo da 
música brasileira”. 
 No período acima, corretamente pontuado, há: 

A) 1 vírgula. 
B) 4 vírgulas. 
C) 2 vírgulas. 
D) Não há vírgulas. 
E) 3 vírgulas. 

 
34 – A alternativa que apresenta erro no emprego do 
acento grave, indicativo de crase, é: 

A) Preciso ir à Copacabana. 
B) Ele chegou à uma e meia. 
C) Seja rápido na sua ida à França. 
D) Nada mais confere legitimidade à Nação. 
E) Apenas o STF pode impor jurisprudência à 

legislação ordinária. 
  
35 – “... diante desta cruel realidade, o belo torna-se 
repugnante” – a palavra belo nessa frase, quanto ao 
processo de formação, classifica-se como: 

A) derivação regressiva 
B) primitiva 
C) abreviação vocabular 
D) derivação imprópria 
E) hibridismo 

 
36 – “É bom que estudem bem o programa”. Nesse 
período há uma oração: 

A) substantiva predicativa 
B) adjetiva restritiva 
C) substantiva subjetiva 
D) coordenada sindética 
E) adjetiva explicativa 



 

37 – Assinale a alternativa correta quanto a função 
sintática do termo destacado na frase seguinte: 
 “O homem anseia por uma vida de liberdade”. 

A) adjunto adnominal 
B) objeto direto 
C) objeto indireto 
D) adjunto adnominal 
E) objeto direto preposicionado 

 
38 – A alternativa que apresenta erro quanto à 
concordância verbal é: 

A) Deram quatro horas no relógio da central. 
B) São dificuldades a serem vencidas. 
C) Tudo estava bem, como se não houvessem 

ameaças. 
D) Eram dois irmãos bem parecidos. 
E) Só eles podem fazer tais exceções. 

 
39 – Na expressão: “... a natureza parecia estar 
chorando...”, do ponto de vista estilístico temos: 

A) antítese 
B) polissíndeto 
C) eufemismo 
D) ironia 
E) personificação 

 
40 – Assinale a alternativa que completa de forma correta, 
respectivamente: 
I- O jogo _____ me referi foi ganho pelo Brasil. 
II- O escritor _____ livro acabei de ler encontra-se em 
Curitiba. 

A) a que – de que 
B) de que – cujo 
C) cujo – a que 
D) a que – cujo 
E) N. D. A. 

 
 
 
 


