
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 

* 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 16/09/2013, 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 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA de 28/06/2013. 
 * 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: 15 DE SETEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 



 

 

 

  

PARTE I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
01 - Na história da enfermagem, qual das personagens 
esteve ligada à Guerra da Criméia? 

A) Florence Nightingale 
B) Anna Nery 
C) Wanda Horta 
D) Dorothea Orem 
E) Callista Roy 

 
02 - A Lei 8.080/90 também conhecida como Lei Orgânica 
da Saúde dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Em relação a esta lei assinale a alternativa 
correta:  

A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
estando o Estado isento de prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

B) Está excluído o dever das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade em relação à saúde. 

C) Não dizem respeito à saúde as ações que se 
destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social. 

D) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde não é um 
dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

E) A iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

 
03 - São componentes dos Conselhos de Saúde, exceto: 

A) Representantes de partidos políticos 
B) Representantes do governo 
C) Prestadores de serviço 
D) Usuários 
E) Profissionais de saúde  

 
04 - Sobre o que dispõem as Leis 7498/86 e 8.142/90, 
respectivamente? 

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 Exercício Profissional de 
Enfermagem. 

B) Criação do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde e Criação da Estratégia de Saúde da 
Família. 

C) Exercício Profissional de Enfermagem e Criação 
do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

D) Exercício Profissional de Enfermagem e 
Participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde – SUS e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde. 

E) Participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde – SUS e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e Criação da Estratégia de Saúde da 
Família. 
 

 
 
 

05 - Assinale a alternativa que representa doenças que 
podem ser prevenidas pela BCG? 

A) Tuberculose e Meningite 
B) Meningite e Hepatite C 
C) Hepatite C e Tuberculose 
D) Hanseníase e tuberculose 
E) Meningite e Hepatite B 

 
06 - Qual das seguintes vacinas disponíveis no Sistema 
Único de Saúde pode ser administrada pela via oral e 
intramuscular? 

A) BCG 
B) Pólio  
C) Hepatite B 
D) Tétano 
E) Febre amarela 

 
07 - Qual dos seguintes agravos não faz parte da lista do 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação? 

A) Herpes simples  
B) Hanseníase  
C) Botulismo 
D) Carbúnculo 
E) Violência doméstica 

 
08 - De acordo com o Ministério da Saúde qual a via e a 
dose recomendada, respectivamente, da vacina BCG? 

A) Intramuscular e 1 ml 
B) Intradérmica e 1 ml 
C) Oral e 0,1 ml 
D) Intradérmica e 0,1 ml 
E) Oral e 5 ml 

 
09 - Assinale a alternativa que se refere incorretamente ao 
Piso da Atenção Básica (PAB)? 

A) Há a parte financeira fixa que consiste em um 
valor per capita, destinado à aquisição de 
medicamentos e insumos da atenção básica, 
conforme pactuação. 

B) Gestores devem compor a parte fixa do 
componente básico, como contrapartida, em 
recursos financeiros, medicamentos ou insumos, 
conforme pactuação. 

C) PAB fixo refere-se ao financiamento de ações de 
atenção básica à saúde, os recursos são 
transferidos mensalmente, de forma regular e 
automática. 

D) PAB variável destina-se a manutenção de 
Programas como o de Agentes comunitários de 
Saúde, servindo o recurso para financiar inclusive 
os salários. 

E) O PAB destina-se exclusivamente a manutenção 
da Estratégia de Saúde da Família. 

 
10 - Qual das seguintes doenças tem como hospedeiro 
intermediário o caramujo? 

A) Doença de Chagas 
B) Calazar 
C) Esquistossomose 
D) Erisipela 
E) Sífilis  

 
 



 

 

 

  

11 - Um médico prescreveu 500 ml uma medicação para 
ser administrada por via endovenosa em Bomba de Infusão 
em 3 horas. Qual deverá ser a vazão? 

A) 167 ml/hora 
B) 20 ml/hora 
C) 42 ml/hora 
D) 500 ml/2horas 
E) 500/hora 

 
12 - Qual a dieta recomendada para um paciente 
hipertenso? 

A) Hipossódica 
B) Hiperssódica 
C) Laxante  
D) Líquida 
E) Hiperlipídica  

 
13 - Qual das alternativas representa o nível respiratório de 
um indivíduo adulto que se encontra eupneico? 

A) 30 mrpm 
B) 12 mrpm 
C) 10 mrpm 
D) 40 mrpm 
E) 20 mrpm 

 
14 - Em relação à vacina contra a Pólio assinale a 
alternativa correta? 

A) É uma vacina que se administra exclusivamente 
pela via oral 

B) É uma vacina bacteriana 
C) Pode ser aplicada pela via endovenosa 
D) Pode ser administrada pela via intramuscular 
E) As campanhas de vacinação contra a pólio são 

realizadas a cada 2 anos  
 

15 - Em campanhas de vacinação contra a Pólio até qual 
idade as crianças devem ser vacinadas? 

A) 4 anos 11 meses e 29 dias 
B) 3 anos 11 meses e 29 dias 
C) 5 anos 
D) 5 anos 11 meses e 29 dias 
E) 10 anos  

 
16 - De acordo com o calendário de vacinação do 
Ministério da Saúde, quais vacinas devem ser 
administradas às gestantes dependendo de esquemas 
anteriores? 

A) Hepatite B e Tríplice viral 
B) BCG, Hepatite B e Dupla adulo 
C) Dupla adulto e Hepatite B 
D) BCG e Tríplice viral 
E) Tríplice viral e Dupla adulto 

 
17 - Ainda de acordo com o calendário de vacinação do 
Ministério da Saúde, qual das seguintes vacinas não tem 
reforço? 

A) Pólio  
B) BCG  
C) Meningo C 
D) Dupla adulto 
E) Pneumo 10 

 

18 - Quando um paciente precisa realizar uma urocultura, 
qual material deverá ser coletado? 

A) Sangue 
B) Escarro 
C) Urina 
D) Fezes 
E) Secreção traqueal 

 
19 - Em qual situação o paciente deverá usar a insulina? 

A) Hipertensão arterial 
B) Colesterol alto 
C) Hipoglicemia  
D) Febre  
E) Hiperglicemia  

 
20 - Qual dos seguintes medicamentos poderá ser prescrito 
pelo médico a pacientes que apresentam edema de 
membros? 

A) Captopril 
B) Furosemida 
C) Glibenclamida 
D) Dipirona 
E) Paracetamol  

 
21 - As residências terapêuticas fazem parte do 
atendimento a pessoas com problemas em qual área? 

A) Saúde da criança 
B) Saúde da mulher 
C) Saúde mental 
D) Saúde do adulto 
E) Saúde do idoso 

 
22 - O déficit de oxigenação do sangue e um acúmulo 
consequente de gás carbônico poderão causar: 

A) Cianose de extremidades 
B) Hipoglicemia 
C) Febre 
D) Dor 
E) Rubor 

 
23 - Sístole e diástole estão relacionadas a: 

A) Movimentos respiratórios 
B) Temperatura 
C) Colesterol 
D) Batimentos cardíacos 
E) Infecção  

 
24 - Qual a localização e via corretas respectivamente, 
para a aplicação da vacina contra Hepatite B? 

A) Inserção inferior do deltoide e via intradérmica 
B) Vasto lateral e via intramuscular 
C) Músculo glúteo e via endovenosa 
D) Bíceps e via intradérmica 
E) Tibial anterior e via intramuscular 

 
25 - Qual dos medicamentos a seguir representa um 
antibiótico? 

A) Metoclopramida 
B) N-acetilcisteína 
C) Albendazol  
D) Carbamazepina  
E) Levofloxacino  

 



 

 

 

  

26 - Qual dos seguintes exames é considerado de imagem? 
A) Hemograma 
B) Sumário de urina 
C) Ultrassonografia 
D) Parasitológico de fezes 
E) Hemocultura  

 
27 - O que não deve ser feito em caso de parada 
cardiorrespiratória? 

A) Massagem cardíaca 
B) Respiração boca a boca 
C) Chamar socorro 
D) Afrouxar roupas da vítima 
E) Elevar o mento  

 
28 - Para que é usado o medicamento butilbrometo de 
escopolamina? 

A) Dor abdominal 
B) Febre 
C) Dor óssea 
D) Infecção 
E) Dispneia  

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
  
 Vários planetas são visíveis a olho nu: Marte, Júpiter, 
Vênus, Saturno e Mercúrio. Esses astros já eram conhecidos 
não apenas dos gregos, mas também de povos ainda mais 
antigos, como os babilônios. Apesar de sua semelhança com as 
estrelas, os planetas eram identificados pelos povos da 
Antiguidade graças a duas características que os diferenciavam. 
Primeiro: as estrelas, em curtos períodos, não  variam de 
posição umas em relação às outras. Já os planetas mudam de 
posição no céu com o passar das horas. À noite, esse 
movimento pode ser percebido com facilidade. 
 Segundo: as estrelas têm uma luz que, por ser própria, 
pisca levemente. Já os planetas, que apenas refletem a luz do 
Sol, têm um brilho fixo. Os planetas mais distantes da Terra só 
puderam ser descobertos bem mais tarde, com a ajuda de 
aparelhos ópticos como o  telescópio. "O primeiro deles a ser 
identificado foi Urano, descoberto em 15 1781 pelo 
astrônomo inglês William Herschel", afirma a astrônoma 
Daniela Lázzaro, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. 

(Superinteressante, agosto/01) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com as ideias contidas no texto é possível afirmar 
que os povos da antiguidade utilizavam instrumentos ópticos 
rudimentares para identificar determinados planetas. 
II- Deduz-se do texto que a astronomia é uma ciência que, em 
certos momentos, pode dispensar instrumentos. 
III- A locução prepositiva “graças a” (linha 6) pode ser 
substituída pelo vocábulo “POR” sem nenhuma alteração 
semântica. 

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

 
 

30 - Das afirmações seguintes: 
I- Através do brilho e posição era possível os antigos 
distinguirem as estrelas dos planetas. 
II- É possível inferir do texto que o planeta Netuno foi 
descoberto antes de Urano. 
III- De acordo com o texto, as estrelas mudam de posição em 
curtos períodos de tempo. 

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

 
31 - Identifique a opção cujo vocábulo destacado foi 
empregado de forma incorreta: 

A) Ela não tem consciência do por quê de sua atitude. 
B) Cheguei mais cedo à escola, a fim de preparar a sala 

de vídeo. 
C) Todos os dias àquele hora, andava à toa pela cidade. 
D) Ele pretendia apoiá-la em seu projeto, mas na hora 

desistiu. 
E) O muro ruiu, porque foi mal construído. 

 
32 - Dos grupos de palavras seguintes, indique aquele 
cujos vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação 
gráfica: 

A) anéis – ônix – herói 
B) cédula – Amapá – pá 
C) vírus – vocês – país 
D) retrós – amém – álibi 
E) dócil – bíceps – ímãs 

 
33 - No segundo quadrinho da tira seguinte identificamos 
um exemplo de: 

 
A) hibridismo 
B) derivação imprópria 
C) redução 
D) onomatopeia 
E) composição por aglutinação 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
 



 

 

 

  

34 - Das afirmações seguintes: 
I- O adjetivo “apaixonado” no 1º quadrinho foi empregado 
no grau superlativo absoluto analítico. 
II- O sufixo –INHO acrescenta à palavra “graça” no 2º 
quadrinho, a ideia de “pequeno”. 
III- O humor da tira está na ambiguidade provocada pela 
palavra “cega” no último quadrinho. 

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

 
35 - O acento indicativo de crase foi empregado de forma 
correta apenas em: 

A) Obedeço às leis de Deus. 
B) Não dê atenção à pessoas suspeitas. 
C) Bicho se caça à pau e pedra 
D) Faremos uma visita à nossa tia. 
E) Chegamos à Paquetá ao meio-dia. 

 

36 - Nas frases “A informação dos clientes foi clara” e 
“Considero-me apto em questões de linguagem”, os termos 
destacados classificam-se sintaticamente em: 

A) adjunto adnominal e complemento nominal. 
B) adjunto adnominal e objeto indireto. 
C) complemento nominal e objeto indireto. 
D) objeto indireto e objeto direto. 
E) os dois são adjuntos adnominais. 

 

37 - É exemplo de oração coordenada sindética conclusiva: 
A) Este filme está indicado ao Oscar, mas há fortes 

concorrentes. 
B) Nossa encomenda chegou ontem e logo 

conferimos todo o material. 
C) Como verduras e leve uma vida mais saudável. 
D) O feriado será na sexta-feira, portanto faremos um 

passeio a Angra dos Reis. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

 A questão 38 refere-se a tira seguinte: 

 
38 - Das afirmativas seguintes: 
I- O primeiro quadrinho apresenta uma oração cujo sujeito 
não está explícito. 
II- Todas as orações do 1º quadrinho apresentam predicado 
nominal. 
III- Na oração do último quadrinho identificamos um 
verbo de ligação e um predicativo do sujeito. 

A) Estão corretos os itens II e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens I e III. 
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas a afirmação I está correta. 

39 - Em que frase não se emprega corretamente a 
concordância do termo destacado? 

A) O relógio da igreja bateu meia-noite e meia. 
B) Ganhavam a vida com pseudogurus. 
C) O pai e o filho permanecem sós na sala. 
D) – Muito obrigada! Disse-me a aluna meio 

comovida. 
E) Havia bastante estrangeiros naquela região. 

 
40 - Identifique a frase em que o emprego da preposição 
está correto: 

A) Voltou aflito de resolver os problemas pendentes. 
B) Notamos sua antipatia por todos os presentes. 
C) A equipe está constituída em notáveis cientistas. 
D) A transação foi benéfica para com o Brasil. 
E) Considerou sua aversão para com ela apenas um 

disfarce. 
 

 




