ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
* 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.
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a
forma.
* 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.
* 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.
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, 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 no Cartão de Respostas é obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 29/04/2013, no site www.conpass.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital
do Concurso Público nº 001/2012 de 05/11/2012, se adaptando ao novo calendário definido no Edital de Retificação nº 003/2013 de
08/03/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA.
* 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!!

DATA: 28 DE ABRIL DE 2013

PARTE I – AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) possui Princípios e
Diretrizes previstos na Lei 8.080/90, onde: “o conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade do sistema”, se refere
a qual desses princípios?
A) Descentralização
B) Equidade
C) Resolutividade
D) Participação da comunidade
E) Integralidade
02 - Através de quais mecanismos poderá ser exercido o
Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS)?
A) Através da filiação em partidos políticos
B) Através da participação das eleições
C) Através da participação em eventos sociais
D) Através da organização de grupos sindicalizados
de saúde
E) Através das Conferências e Conselhos de Saúde
03 - Em relação aos Indicadores de Saúde assinale aquele
que se refere a um Indicador de Cobertura?
A) Incidência de sífilis congênita.
B) Taxa de incidência de AIDS.
C) Taxa de mortalidade infantil
D) Esperança de vida ao nascer
E) Proporção de gestantes com acompanhamento
pré-natal.
04 - São Agravos de Notificação Compulsória que fazem
parte da Lista do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), exceto?
A) Violência doméstica
B) Doença de Chagas
C) Cólera
D) Pneumonia
E) Dengue
05 - “Conjunto de ações que proporciona o conhecimento,
a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.
Este conceito se refere a:
A) Secretaria de Saúde
B) Medidas de barreira
C) Campanhas de vacinação
D) Conselhos de Saúde
E) Vigilância Epidemiológica
06 - Qual a doença que se apresenta inicialmente como
manchas dormentes na pele, tendo a dormência como sua
principal característica?
A) Vitiligo
B) Psoríase
C) Hanseníase
D) Herpes Zoster
E) Rubéola

07 - Qual das seguintes doenças está relacionada às
infecções alimentares, podendo levar à morte?
A) Tularemia
B) Doença de Crohn
C) Hepatite B
D) Botulismo
E) Esquistossomose
08 - Em uma prescrição, o médico pede que seja infundido
um volume de soro fisiológico a 0,9% de 1.500 ml, nas 12
horas. Nesse caso qual deverá ser o gotejamento correto?
A) 26 gts/min
B) 42 gts/min
C) 40 gts/min
D) 21 gts/min
E) 60 gts/min
09 - De acordo com as novas Diretrizes da Sociedade
Americana de Cardiologia, qual o número de compressões
cardíacas que deverão ser realizadas em uma vítima de
parada cardiorrespiratória?
A) Acima de 100 por minuto
B) Até 100 por minuto
C) Até 30 por minuto
D) Até 60 por minuto
E) No mínimo 60 por minuto
10 - A mudança de decúbito é um importante
procedimento na prevenção da úlcera por pressão. Qual o
tempo médio recomendado que deve ser realizada a
mudança de decúbito em pacientes acamados?
A) A cada quatro horas
B) A cada doze horas
C) A cada vinte e quatro horas
D) A cada duas horas
E) A cada cinco horas
11 - Qual a posição que deve ser colocado o paciente para
realizar lavagem por via retal?
A) Sims
B) Fowler
C) Ginecológica
D) Litotômica
E) Tredelemburg
12 - Qual o significado correto de doenças de notificação
compulsória?
A) Doenças
que
devem
ser
informadas
obrigatoriamente às autoridades sanitárias.
B) Doenças que devem ser tratadas em menos de 24
horas.
C) Doenças que não tem cura.
D) Doenças que não precisam ser informadas às
autoridades sanitárias.
E) Doenças que devem ser informadas às autoridades
sanitárias mensalmente.
13 - Um paciente que se encontra eupneico e hipotérmico
poderá estar apresentando os seguintes valores nesses
sinais vitais, respectivamente:
A) 40 bpm e 39 oC
B) 15 mrpm e 37 o C
C) 20 mrpm e 34 oC
D) 22 bpm e 150x120 mmHg
E) 30 oC e 15 mrpm

14 - Assinale a alternativa que não corresponde a um dos
estágios do paciente terminal:
A) Barganha
B) Aceitação
C) Negação
D) Raiva
E) Abstinência

21 - Assinale a alternativa que corresponde corretamente a dois
tipos de Diálise:
A) Diálise física e Diálise química
B) Hemodiálise e Diálise peritoneal
C) Hemodiálise natural e Hemodiálise artificial
D) Diálise natural e Diálise artificial
E) Hemidiálise interna e Hemodiálise natural

15 - Qual o tipo de cicatrização que ocorre em uma ferida
operatória?
A) Cicatrização por segunda intenção
B) Cicatrização terciária
C) Cicatrização absoluta
D) Cicatrização por primeira intenção
E) Cicatrização angular

22 - A qual seguimento de pacientes são destinados os Centros
de Apoio Psicossociais (CAPS)?
A) Jovens
B) Adultos
C) Idosos
D) Gestantes
E) Pacientes com transtornos mentais

16 - Qual a posição correta do bisel da agulha ao ser
administrada uma medicação intramuscular no deltoide?
A) Para cima
B) Lateral
C) Para baixo
D) Transversal
E) Fechada

23 - Qual a alternativa que corresponde aos profissionais que
tem o direito de realizar visitas domiciliares na Estratégia de
Saúde da Família?
A) Apenas médicos e enfermeiros
B) Apenas enfermeiros e agentes de saúde
C) Apenas agentes de saúde
D) Médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem,
agentes de saúde e odontólogos
E) Apenas médicos

17 - Qual a medicação que pode estar prescrita a um
paciente que apresenta hiperêmese, visando melhorar este
sintoma?
A) Escopolamina
B) Dimenidrinato
C) Dipirona
D) Furosemida
E) Captopril
18 - Dentre os medicamentos a seguir, qual é o mais
indicado para dor abdominal?
A) Dipirona
B) Escopolamina
C) Paracetamol
D) Captopril
E) Dimenidrinato
19 - Qual dos processos a seguir corresponde a um método
físico de esterilização?
A) Esterilização por óxido de etileno
B) Esterilização por raios gama
C) Esterilização por calor seco
D) Esterilização por radiação ionizante
E) Esterilização por vapor de formaldeído
20 - De acordo com O Calendário de Vacinação da
Criança, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS)
assinale a alternativa incorreta:
A) A vacina contra a Hepatite B deve ser aplicada
pela via intramuscular
B) A vacina BCG não necessita de reforço na idade
escolar
C) O reforço da vacina contra a Febre amarela deve
ser a cada 10 anos
D) Ainda pode ser administrada a vacina contra a
Pólio pela via oral
E) A vacina BCG deve ser aplicada pela via
subcutânea

24 - Qual deverá ser a sequência correta de aspiração de
secreções das vias aéreas superiores em pacientes
traqueostomizados?
A) Narinas, traqueostomia, boca.
B) Boca, narinas, traqueostomia.
C) Traqueostomia, narinas, boca.
D) Boca, traqueostomia, narinas.
E) Traqueostomia, boca, narinas.
25 - As queimaduras são classificadas de acordo com a
profundidade da pele atingida em 1º, 2º e 3º graus. Assinale a
definição correta de uma queimadura de 2º grau:
A) Ocorre a destruição de camadas mais profundas da
pele, como epiderme e parte da derme, tendo como
principal característica a formação de bolhas.
B) O calor destrói apenas a camada superficial da pele, a
epiderme, surgindo vermelhidão, edema e forte
sensação de ardência, mas não há formação de bolhas.
C) São as mais profundas e não há formação de bolhas,
pois as camadas mais superficiais da pele morrem
imediatamente, podendo atingir, músculos, vísceras e
até os ossos. Na maioria dos casos, o paciente não se
queixa de dor, porque as terminações nervosas
responsáveis pela sensibilidade aos estímulos
dolorosos foram destruídas.
D) O calor destrói apenas a camada superficial da pele, a
epiderme, surgindo vermelhidão, edema sem sensação
de dor ou ardência e formação de bolhas.
E) São as mais profundas e há formação de bolhas, pois
as camadas mais superficiais da pele morrem
imediatamente, podendo atingir, músculos, vísceras e
até os ossos. Nunca haverá queixa de dor, porque as
terminações nervosas responsáveis pela sensibilidade
aos estímulos dolorosos foram destruídas.

26 - Qual dos seguintes eventos não representa uma
complicação da gravidez?
A) Gravidez atópica
B) Mola hidatiforme
C) Descolamento prematuro de placenta
D) Eclampsia
E) Gravidez ectópica
27 - O que se deve observar no rótulo da Vitamina K ao
administrar pela via endovenosa?
A) Se tem a especificação miscelas mistas (mm).
B) Se tem a dose correta de 4 ml.
C) Se tem a validade de 24 meses.
D) Se tem a especificação Vitamina K.
E) Se a cor do frasco é âmbar.
28 - Qual o medicamento a ser usado em uma emergência
em que um paciente diabético apresenta hipoglicemia?
A) Insulina NPH
B) Glicose
C) Insulina Regular
D) Glibenclamida
E) Soro Fisiológico

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
Aquisição à vista. A Bauducco, maior fabricante
de panetones do país, está negociando a compra de sua
maior concorrente, a Visconti, subsidiária brasileira da
italiana Visagis. O negócio vem sendo mantido sob sigilo
pelas duas empresas em razão da proximidade do Natal.
Seus controladores temem que o anúncio dessa união –
resultando numa espécie de AmBev dos panetones –
melindre os varejistas.
(Cláudia Vassallo, na Exame, dez./99)
29 - Das afirmações seguintes:
I – As duas empresas ( linha 4 ) de que fala o texto são
“Bauducco” e “Visagis”.
II – A aproximação do Natal é um dos motivos do sigilo
do negócio.
III – Entende-se, no texto por “aquisição à vista” que a
negociação está próxima.
A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e III.
C) Estão corretos apenas os itens I e II.
D) Apenas o item III está correto.
E) Todos estão corretos.
30 - Identifique o item que mostra uma causa para que o
negócio venha sendo mantido sob sigilo:
A) O fato de Visconti e Bauducco serem
concorrentes.
B) O provável melindre dos varejistas.
C) Devido a AmBev entrar no mercado de panetones.
D) Pelo fato da Visconti ser uma multinacional.
E) Nenhuma das respostas anteriores
31 - Que palavra tem o mesmo número de fonemas do
vocábulo CHEQUE?
A) fixo
B) ilha
C) caixa
D) lixo
E) sapato
32 - Identifique o item cujo vocábulo destacado foi
empregado de forma incorreta:
A) Foi acusado de discriminação racial.
B) A empregada guardou os mantimentos na
despensa.
C) Antes de soar o sino, todos devem estar de volta a
seus lugares.
D) Os detentos foram colocados em uma cela da
cadeia pública.
E) Apresentei o requerimento ao diretor e ele diferiu
meu pedido.
33 - Assinale o item que apresenta exemplo de composição
por aglutinação:
A) girassol
B) couve-flor
C) fidalgo
D) entardecer
E) felizmente

34 - Assinale a alternativa em que a frase esteja acentuada
corretamente:
A) Ontem ele não pôde vir, mas com certeza hoje ele
pode.
B) No comêço da festa, todas as pessoas falaram com
êle.
C) Deixaram os papéis sôbre a mêsa.
D) Não houve surprêsa, firmaram um nôvo acôrdo.
E) Era mais de uma hora quando servimos o almôço.
35 - Assinale a alternativa que apresenta a colocação
pronominal não recomendada no padrão formal de
linguagem:
A) Não me disseram a verdade.
B) Apelidaram-me de formoso.
C) Largaste-me só e desamparado.
D) Me impuseram severo castigo.
E) Apressa-se porque já é dia.
36 - Identifique nas frases a seguir a que apresenta
predicativo do objeto:
A) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas.
B) O herói achou desprezível o motivo.
C) Cansados, os viajantes chegaram ao destino.
D) Os náufragos, desesperados, esperavam por
socorro.
E) São inadmissíveis atitudes como estas.
37 - O acento indicativo de crase está corretamente usado
em todas as frases, exceto em:
A) Mulheres à beira de um ataque de nervos.
B) Isto cheira à perfume francês.
C) Caminhava às pressas pela rua.
D) Aspiro àquela vaga.
E) A cidade à qual iremos possui belas praias.
38 - Identifique o período que apresenta oração
subordinada substantiva subjetiva:
A) Não sei se viajarei amanhã.
B) Tenho medo de que me traias.
C) É provável que ele chegue ainda hoje.
D) Admiramos os alunos que estudam.
E) Saimos quando era tarde.

Para responder a questão 40, observe esta tira abaixo:

39 - A concordância verbal está correta em todas as
alternativas, exceto em:
A) Vassouras comemoram seu aniversário em 29 de
setembro.
B) Mais de um aluno faltou.
C) Vendem-se casas de veraneio.
D) O relógio deu duas horas.
E) Havia sérios compromissos.
40 – A questão 40 refere-se a tira abaixo:
Das afirmações seguintes:
I – O humor da tira encontra-se na irritação da mãe de
Calvin, a qual parece chegar a seu limite quando ela não
discorda da sugestão dele de anestesiá-lo antes de lhe dar
banho.
II – O verbo “dar” forma uma locução verbal, em que se
flexiona somente o verbo auxiliar.
III – O verbo “passar” está empregado como infinitivo
impessoal.
A) Estão corretos apenas os itens I e III.
B) Estão corretos apenas os itens II e III.
C) Todos estão corretos.
D) Estão corretos apenas os itens I e II.
E) Apenas o item I está correto.

