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ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

 

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 14/06/2010, 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 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS de 19/03/2010. 
  
* 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 - A história da enfermagem é marcada por personagens 
que desempenharam importantes trabalhos de assistência a 
pacientes vítimas de guerras. Assinale a alternativa que 
relaciona corretamente a personagem com a guerra que 
participou. 

A) Anna Nery – Guerra do Uruguai 
B) Florence Nightingale – Guerra do Paraguai. 
C) Anna Nery – Guerra da Criméia 
D) Florence Nightingale – Guerra do Uruguai 
E) Florence Nightingale – Guerra da Criméia. 

 
02 - Em relação à Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080 
sancionada em 19 de Setembro de 1990 é correto afirmar.  

A) Regula, em todo o território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito Público ou privado  

B) Regula, em todo o território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas apenas 
de direito Público  

C) Regula, em todo o território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas apenas 
de direito privado  

D) Regula, em parte do território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito Público ou privado  

E) Regula, em parte do território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas apenas 
de direito Público  

 
03 - A Emenda Constitucional No 29, de 13 de Setembro 
de 2000 foi criada para assegurar: 

A) A criação do Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde 

B) A criação dos Conselhos de Saúde 
C) A criação dos consórcios de saúde intermunicipais 
D) Os recursos mínimos para o financiamento das 

ações e serviços públicos de saúde 
E) A distribuição de profissionais nas equipes de 

saúde da família 
 

04 - De acordo com a Lei 7498/86, que regulamenta o 
exercício da Enfermagem e dá outras providências é 
atividade privativa do enfermeiro. 

A) Prescrição de medicamentos. 
B) Consulta de enfermagem  
C) Realização de consultas de pré-natal 
D) Realização de curativos simples 
E) Participar da equipe de saúde 

 

05 - Em relação às Conferências Nacionais de Saúde 
assinale a alternativa correta.  

A) A 9ª Conferência Nacional de Saúde, pela 
primeira vez na história, teve uma ampla 
participação popular e marcou as mudanças da 
saúde no Brasil  

B) Em 1992 aconteceu a 8ª Conferência Nacional de 
Saúde, que reafirmou os princípios constitucionais 
em vigor e aprovou estratégias de descentralização 
e municipalização. 

C) Em 1992 aconteceu a 9ª Conferência Nacional de 
Saúde, que reafirmou os princípios constitucionais 
em vigor e aprovou estratégias de descentralização 
e municipalização. 

D) A 8a Conferência Nacional de Saúde, em 1996, foi 
um grande momento de aprimoramento do SUS e 
estabeleceu estratégias de lutas pela aprovação da 
PEC 169 e obteve a aprovação da Emenda 
Constitucional nº 29 

E) A 9a Conferência Nacional de Saúde, em 1996, foi 
um grande momento de aprimoramento do SUS e 
estabeleceu estratégias de lutas pela aprovação da 
PEC 169, sendo vitoriosa em 2000, com a 
aprovação da Emenda Constitucional nº 29 
 

06 - Qual a questão na qual há uma doença que não faz 
parte da lista do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação – SINAN? 

A) Hanseníase; Lúpus Eritematoso Sistêmico; Sífilis 
Congênita  

B) Malária; Tuberculose; Dengue  
C) Sarampo; Febre Tifóide; Hanseníase  
D) Sífilis Congênita; Hepatites Virais; Tuberculose  
E) Malária; Síndrome Respiratória Aguda Grave; 

Poliomielite 
 
07 - O Programa Nacional de Imunização – PNI estabelece 
o calendário básico de vacinação disponível no SUS. De 
acordo com o atual calendário básico de vacinação da 
criança é incorreto afirmar.  

A) A vacina contra a poliomielite deve ser 
administrada a crianças a partir dos 2 meses de 
idade 

B) A primeira dose da Hepatite B deve ser dada ao 
nascer. 

C) A primeira dose da vacina Tetravalente deve ser 
dada aos dois meses de idade. 

D) O reforço da BCG deve ser administrado a 
crianças a partir dos 7 anos de idade 

E) A vacina Tríplice viral deve ser dada aos doze 
meses de idade em dose única. 

 
08 - Qual das alternativas apresenta atribuição que não é 
do enfermeiro em uma equipe de saúde da família. 

A) Realizar consulta de enfermagem 
B) Realizar pré-natal de alto risco 
C) Supervisionar os agentes comunitários de saúde  
D) Coordenar capacitações para auxiliares de 

enfermagem 
E) Realizar consultas subsequentes de pré-natal 

 






 

09 - Em 2009 autoridades sanitárias de todo o mundo se 
mobilizaram para combater a Influenza Pandêmica 
(H1N1). Assinale a alternativa que não retrata uma medida 
de prevenção dessa gripe. 

A) Lavagem das mãos com água e sabão sempre que 
necessário 

B) Usar máscaras se precisar entrar em contato com 
portadores da gripe 

C) Tomar a medicação correta diariamente 
D) Não compartilhar copos, alimentos, toalhas ou 

objetos de uso pessoal 
E) Não colocar as mãos na boca ou nos olhos sem 

que estejam devidamente lavadas 
 
10 - São sintomas clássicos de Diabetes, exceto: 

A) Polifagia,  
B) Poliúria, 
C) Polidipsia,  
D) Perda de peso inexplicada 
E) Dispepsia 

 
11 - Assinale a alternativa onde a doença não é 
transmissível pelo sangue. 

A) Febre Tifóide 
B) Doença de Chagas 
C) Hepatite B  
D) Sífilis  
E) AIDS  

 
12 - Atualmente o profissional enfermeiro cada vez mais 
busca estabelecer sua autonomia na equipe de saúde e a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE vem 
sendo cada vez mais cobrada nas unidades de saúde do 
Brasil. Assinale a alternativa que apresenta dois passos 
fundamentais para estabelecer a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem. 

A) Histórico e Supervisão de enfermagem 
B) Avaliação de Enfermagem e Evolução de 

Enfermagem 
C) Administração de Enfermagem e Supervisão de 

Enfermagem 
D) Avaliação de Enfermagem e Supervisão de 

Enfermagem 
E) Diagnóstico de Enfermagem e Prescrição de 

Enfermagem 
 

13 - Assinale a alternativa onde só há medidas para evitar 
o surgimento de úlceras por pressão. 

A) Manter a higiene do paciente e do leito e não 
movimentar o paciente 

B) Massagem de conforto e não fazer higiene diária 
C) Atenção às alterações da pele e limpeza semanal 

do leito do paciente 
D) Mudança de decúbito a cada 2 horas e Atenção 

constante às alterações da pele 
E) Limpeza semanal do leito do paciente e não 

movimentar o paciente a cada 2 horas 
 
 
 
 

14 - A Meningite meningocócica apresenta alguns sinais 
clássicos de irritação meníngea. Qual das alternativas não 
se refere a um sinal dessa irritação meníngea. 

A) Rigidez de nuca  
B) Manchas de Koplik 
C) Sinal de Kerning   
D) Sinal de Brudzinski   
E) Convulsões 

 
15 - Assinale a alternativa correta sobre esterilização. 

A) É um processo ineficaz contra a maioria dos 
microorganismos  

B) É um processo que não destrói fungos e esporos 
C) É um processo que elimina ou destrói todas as 

formas de microorganismos 
D) A esterilização só deve ser realizada em hospitais 

de grande porte 
E) A esterilização não pode ser realizada em 

autoclaves horizontais 
 

16 - As feridas cicatrizam de acordo com os seguintes 
processos: 

A) Cicatrização por primeira, segunda, terceira e 
quarta intenção 

B) Cicatrização por segunda e terceira intenção 
C) Cicatrização por primeira e segunda intenção 
D) Cicatrização por primeira e terceira intenção 
E) Cicatrização por primeira, segunda e terceira 

intenção 
 

17 - Qual a principal forma de transmissão da hanseníase? 
A) Através do sangue 
B) Através do contato sexual 
C) Através das vias aéreas superiores 
D) Através da picada do mosquito flebótomo 
E) Através da picada do mosquito Aedes Aegypti 

 
18 - Qual a orientação a ser dada aos contatos 
intradomiciliares de pacientes de hanseníase que foram 
examinados e não foi detectada a doença? 

A) Tomar a mesma medicação que o portador estiver 
tomando 

B) Realizar vacinação com BCG 
C) Isolar o portador de hanseníase em um quarto 

separado da casa 
D) Separar roupas de cama e utensílios domésticos 
E) Não é necessária nenhuma medida de proteção 

 
19 - O enfermeiro precisa realizar o exame físico de 
pacientes rotineiramente. Assinale a alternativa que não se 
refere a uma das etapas do exame físico: 

A) Perfusão 
B) Inspeção,  
C) Palpação,  
D) Percussão  
E) Ausculta 

 
 
 
 
 






 

20 - Sobre o que dispõe a Lei 8.142/90? 
A) Dispõe sobre a distribuição dos agentes 

comunitários de saúde na gestão do Sistema Único 
de Saúde - SUS e dá outras providências 

B) Dispõe sobre a divisão de royalties 
intergovernamentais e dá outras providências 

C) Dispõe sobre a participação das equipes de saúde 
da família na comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde - SUS e a distribuição de recursos 
para essas equipes exclusivamente e dá outras 
providências 

D) Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre 
as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras 
providências 

E) Dispõe sobre a participação da comunidade nos 
partidos políticos e sobre as transferências de 
recursos financeiros entre esses partidos e dá 
outras providências 

 
21 - São sinais de inflamação, exceto: 

A) Calor 
B) Dispnéia  
C) Rubor 
D) Dor 
E) Edema 

 
22 - Assinale a alternativa onde só há métodos físicos de 
esterilização? 

A) Vapor saturado e calor seco 
B) Calor seco e glutaraldeído 
C) Calor seco e formaldeído 
D) Vapor saturado e glutaraldeído 
E) Vapor saturado e formaldeído 

 
23 - No acompanhamento de pré-natal o enfermeiro deve 
saber realizar alguns cálculos referentes à gestação. Para 
calcular a idade gestacional é imprescindível saber: 

A) A data provável do parto 
B) A quantidade de gestações 
C) A idade da gestante 
D) A data da última menstruação 
E) A quantidade de nascidos vivos 

 
24 - São sinais de choque hipovolêmico, exceto: 

A) Taquicardia 
B) Taquipnéia 
C) Poliúria 
D) Extremidades frias 
E) Pulso filiforme 

 
25 - O recém nascido deve ser avaliado quanto a sua 
situação de saúde. Para isso pode ser usada a tabela de 
Apgar. Assinale a alternativa que apresenta o valor 
máximo de Apgar que um recém nascido pode alcançar. 

A) 08 
B) 09 
C) 05 
D) 03 
E) 10 

26 - Assinale a alternativa que apresenta a medida padrão 
da freqüência cardíaca de lactentes. 

A) 80 bpm 
B) 60 bpm 
C) 20 bpm 
D) 140 bpm 
E) 180 bpm 

 
27 - Em Hospitais de Emergência Infantil, qual o principal 
sinal vital a ser aferido nas crianças? 

A) Pulso 
B) Pressão arterial 
C) Temperatura 
D) Respiração 
E) Não se deve aferir sinais vitais em emergência 

 
28 - No procedimento de Sondagem Nasoenteral deve-se 
fazer alguns testes para verificar o adequado 
posicionamento da mesma. Qual das alternativas seguintes, 
não representa um teste necessário para verificação do 
posicionamento da Sonda Nasoenteral? 

A) Realização de Ultrassonografia abdominal 
B) Auscultar ruídos de entrada de ar no estômago 

através da seringa 
C) Observar se há borbulhas no copo com água, ao 

colocar a extremidade da sonda 
D) Aspirar com a seringa, o conteúdo gástrico 
E) Realização de Radiografia de tórax e abdome 

 






 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
 As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte. 
 
 Antigamente, falava-se em reformismo ou socialismo, 
termos que, embora não isentos de ambivalência, indicavam 
a intenção básica de corrigir desequilíbrios na repartição do 
poder político ou econômico em favor dos mais débeis. 
Modernização, ao contrário, evocaria em certas condições o 
que foi descrito por intérpretes da evolução histórica 
brasileira como “modernização conservadora”. É um 
processo, em certos casos ambicioso, de alteração política, 
chegando mesmo às vezes à mudança de regime – a 
Independência, a Proclamação da República, a Revolução 
de 30 –, mas sem tocar em profundidade nas estruturas 
sociais e econômicas. Dirigentes antigos são substituídos 
por “modernos”, esses dispõem-se até a cooptar membros da 
velha classe dirigente – a exemplo dos conselheiros do 
Império, Rodrigues Alves e Afonso Pena, elevados a 
presidentes da República –, mas não há transformações para 
valer nas posições respectivas de dominadores e dominados 
em termos de poder ou de riqueza. 

(Rubens Ricúpero) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- A proposta da distribuição desequilibrada do poder 
político partia tanto do “reformismo” como do 
“socialismo”. 
II- De acordo com o quadro proposto pelos “modernos” é 
possível ocorrer verdadeiras transformações nas estruturas 
sociais e econômicas. 
III- A “modernização” é capaz de produzir intensas 
mudanças políticas, porém não modifica a assimetria das 
relações, seja no que se refere a “poder” seja no que diz 
respeito a “distribuição da riqueza”. 

A) Estão corretos itens I e III. 
B) Estão corretos itens II e III.  
C) Todos estão corretos. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas item III está correto. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I- O vocábulo “débeis” foi empregado no texto com o 
significado de “fraco, frágil”. 
II- Verifica-se ao texto uma maior formalidade ao trocar a 
expressão “para valer” por “significativas”. 
III- Em “falava-se”, o “se” exerce a função sintática de 
objeto direto. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Apenas o item II está correto. 
D) Todos estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 - Observando a grafia das palavras destacadas nas 
frases seguintes, assinale a alternativa que apresenta erro: 

A) Se não houver seriedade, o país não sairá da 
situação melancólica em que se encontra. 

B) São espíritos afins. 
C) Os primeiros colonizadores surgiram há cerca de 

quinhentos anos. 
D) Não vejo nada demais em sua atitude! 
E) Aonde querem chegar com essas atitudes? 

 
32 - Considerando-se as palavras: bônus, vaivém, fé, 
bússola, assinale a única descrição quanto à acentuação 
que não se refere a uma delas: 

A) A palavra é acentuada porque é uma paroxítona 
terminada em US. 

B) A palavra é acentuada porque é um monossílabo 
tônico terminado em E. 

C) A palavra é acentuada porque é uma oxítona 
terminada em E. 

D) A palavra é acentuada porque é uma 
proparoxítona. 

E) A palavra é acentuada porque é uma oxítona 
terminada em EM. 

 
33 - No período: “O importante, insistiam todos, era que o 
plano desse certo”, as vírgulas foram usadas com a 
seguinte finalidade: 

A) para separar orações intercaladas 
B) para separar orações adjetivas explicativas 
C) para separar orações reduzidas 
D) para separar orações substantivas  quando 

antepostas à principal 
E) para separar orações coordenadas sindéticas 

 
34 - Identifique a sequência em que se classificou uma 
palavra, quanto ao processo de formação, de forma errada: 

A) apelo, afago, perda (derivação regressiva) 
B) indispensável, reposição, acariciar (derivação 

prefixal e sufixal) 
C) ensaboar, esfriar, amadurecer (derivação 

parassintética) 
D) furioso, pescador, fechadura (derivação sufixal) 
E) incapaz, premeditar, antebraço (derivação 

prefixal) 
 
35 - Classifique corretamente os termos integrantes 
destacados: 
 “Elegeram-me representante da classe.” 
 “Temos sido fiéis aos nossos princípios.” 
Respectivamente temos: 

A) objeto direto e complemento nominal 
B) objeto indireto e complemento nominal 
C) objeto direto e objeto indireto 
D) objeto direto pleonástico e objeto indireto 
E) objeto direto pleonástico e objeto direto 

 
 
 
 
 
 






 

36 - Assinale a alternativa cuja classificação da oração em 
destaque está incorreta: 

A) Tenho certeza de que ainda há esperanças. (oração 
subordinada substantiva completiva nominal) 

B) Nosso desejo era encontrares o teu caminho. 
(oração subordinada substantiva predicativa) 

C) Sinto mudarem as mentalidades. (oração 
subordinada substantiva objetiva direta) 

D) Lembre-se de auxiliar-me em algumas tarefas 
(oração subordinada substantiva subjetiva) 

E) N. D. A. 
 
37 - Indique a alternativa em que o sinal indicativo de 
crase é facultativo: 

A) Cheguei à casa de meus pais. 
B) Prefiro a tela da direita à da esquerda. 
C) Resolvei vestir-se à moda de James Dean. 
D) Aludi àquele jardim. 
E) Correu até à porta da frente e abriu-a. 

 
38 - Assinale a alternativa cuja sequência enumera 
corretamente as frases: 
( 1 ) concordância verbal correta. 
( 2 ) concordância verbal incorreta. 
 

(   ) Mais de um parlamentar se ofendeu na tumultuada 
sessão de ontem. 
(   ) A maioria dos alunos participou da reunião. 
(   ) As Minas Gerais são inesquecíveis. 
 

A) 2, 2, 1 
B) 2, 1, 2 
C) 2, 1, 1 
D) 1, 2, 2 
E) 1, 2, 1 

 
39 - Indique a alternativa em que há erro quanto à 
regência: 

A) Essas medidas visam uma reestruturação do 
ensino público. 

B) Queremos muito aos nossos companheiros. 
C) Assisti muitos anos naquela velha casa de fazenda. 
D) Liberdade implica responsabilidade. 
E) Ainda aspiro a um país melhor. 

 
40 - Nas orações: 
“Faria isso mil vezes se fosse preciso.” 
“Falta-lhe inteligência para compreender isso.” 
 Encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de 
linguagem: 

A) antítese e eufemismo 
B) hipérbole e eufemismo 
C) hipérbole e prosopopeia 
D) ironia e eufemismo 
E) hipérbole e gradação 

 
 
 







