
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 

 

* 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 16/12/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL de 02/10/2013. 
 * 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 DEZEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ENFERMEIRO 



 

 

 

  

PARTE I - ENFERMEIRO 
 
01 - A Lei 7.498/86, de 25 de junho de 1986 dispõe sobre 
a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras 
providências e em seu artigo 3º ressalta que: 

A) É livre o exercício da Enfermagem em todo o 
território nacional, observadas as disposições 
desta Lei. 

B) A programação de Enfermagem inclui a 
prescrição da assistência de Enfermagem. 

C) O planejamento e a programação das instituições e 
serviços de saúde incluem planejamento e 
programação de Enfermagem. 

D) Os órgãos de pessoal da administração pública 
direta e indireta, federal, estadual, municipal, do 
Distrito Federal e dos Territórios observarão, no 
provimento de cargos e funções e na contratação 
de pessoal de Enfermagem, de todos os graus, os 
preceitos desta Lei. 

E) A Enfermagem e suas atividades Auxiliares 
somente podem ser exercidas por pessoas 
legalmente habilitadas e inscritas no Conselho 
Regional de Enfermagem com jurisdição na área 
onde ocorre o exercício. 
 

02 - Ainda de acordo com a Lei 7.498/86, de 25 de junho 
de 1986, cabe privativamente ao enfermeiro, exceto: 

A) Direção do órgão de enfermagem integrante da 
estrutura básica da instituição de saúde, pública e 
privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem. 

B) Observar, reconhecer e descrever sinais e 
sintomas. 

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

D) Planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços da assistência 
de enfermagem. 

E) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida. 

 
03 - De acordo com o Código de  Ética  dos  Profissionais  
de  Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN-
240/2000 são direitos, exceto: 

A) Prestar assistência de Enfermagem à clientela, 
sem discriminação de qualquer natureza. 

B) Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou 
definitivo de todos os clientes que estejam sob sua 
assistência.  

C) Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, 
quando impedido de cumprir o presente Código e 
a Lei do Exercício Profissional.  

D) Participar de movimentos reivindicatórios por 
melhores condições de assistência, de trabalho e 
remuneração. 

E) Atualizar seus conhecimentos técnicos, científicos 
e culturais. 

 
 
 
 

04 - Em 1833, a escola de parteiras da Faculdade de 
Medicina diplomou no Rio de Janeiro, a primeira parteira 
formada no Brasil, que foi: 

A) Ana Neri 
B) Florence Nightingale 
C) Dorothea Oren 
D) Madame Durocher 
E) Wanda Horta 

 
05 - A Política de Humanização da Atenção e da Gestão 
(PNH) é uma iniciativa inovadora no SUS. Criada em 
2003, a PNH tem por objetivo qualificar práticas de gestão 
e de atenção em saúde. Em relação à PNH é correto 
afirmar: 

A) Na perspectiva dos usuários, a questão da 
humanização da saúde tem se expressado sob as 
mais diversas maneiras, tomando concretude sob 
duas questões: a prudente responsabilização do 
governo e a continuidade no cuidado e nos 
tratamentos. 

B) O acolhimento é definido como orientação ética, 
pois o toma como base do contrato entre os 
sujeitos que cuidam e os que são cuidados, mas 
ainda não representa um pré-requisito da PNH. 

C) A PNH emerge da experimentação prática da 
política pública de saúde, a qual, neste curso de 
duas décadas, foi capaz de enfrentar uma série de 
desafios, superando-os.  

D) Na PNH a Clínica Ampliada em suas bases 
conceituais, avança em direção a alopatia.  

E) Apesar de inovadora, a PNH não considera o 
trabalho em equipe um dos seus princípios. 

 
06 - A Norma Operacional Básica de 1996 tem por 
finalidade primordial promover e consolidar o pleno 
exercício, por parte do poder público municipal e do 
Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde 
dos seus munícipes, reordenando o modelo de atenção à 
saúde, na medida em que redefine, exceto: 

A) Os papéis de cada esfera de governo e, em 
especial, no tocante à direção única.  

B) Os instrumentos gerenciais para que municípios e 
estados superem o papel exclusivo de prestadores 
de serviços e assumam seus respectivos papéis de 
gestores do SUS.  

C) Os mecanismos e fluxos de financiamento, 
reduzindo progressiva e continuamente a 
remuneração por produção de serviços e 
ampliando as transferências de caráter global, 
fundo a fundo, com base em programações 
ascendentes, pactuadas e integradas.  

D) A prática do acompanhamento, controle e 
avaliação no SUS, superando os mecanismos 
tradicionais, centrados no faturamento de serviços 
produzidos, e valorizando os resultados advindos 
de programações com critérios epidemiológicos e 
desempenho com qualidade.  

E) A desvinculação dos serviços com os seus 
usuários, os núcleos familiares e          
comunitários, criando, assim, condições para uma 
efetiva participação e controle social. 
 



 

 

 

  

07 - A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de 
evolução lenta, que atinge a pele e nervos periféricos. Qual 
dos seguintes nervos, quando afetado pelo bacilo da 
hanseníase pode causar alteração de sensibilidade plantar? 

A) Tibial posterior. 
B) Radial. 
C) Ulnar. 
D) Mediano. 
E) Fibular comum. 

 
08 - O tratamento da hanseníase é gratuito e está disponível 
na rede pública de saúde. É disponibilizado para as formas 
Multibacilares e Paucibacilares da doença. Assinale a 
alternativa que corresponde aos medicamentos padronizados 
usados para tratamento das formas Paucibacilares, que são 
distribuídos em cartelas: 

A) Rifampicina e clofazimina. 
B) Dapsona e Clofazimina 
C) Rifampicina, Clofazimina e dapsona. 
D) Rifampicina e dapsona. 
E) Clofazimina e Azitromicina 

 
09 - O enfermeiro deve fazer as orientações sobre a vacina 
BCG para os comunicantes dos pacientes de hanseníase, onde 
devem ser vacinados aqueles que são examinados e 
descartada a doença. De acordo com a Portaria 125, de 26 de 
março de 2009 assinale a alternativa correta em relação à 
aplicação da BCG:  

A) Em comunicantes adultos sadios que possuem 
apenas duas cicatrizes da BCG fazer mais uma dose.   

B) Em comunicantes adultos sadios que possuem 
apenas uma cicatriz da BCG fazer mais duas doses.   

C) Em comunicantes adultos sadios que possuem 
apenas uma cicatriz da BCG fazer mais uma dose.   

D) Em comunicantes adultos sadios que possuem uma 
cicatriz da BCG não fazer nenhuma dose.   

E) Em pacientes adultos sadios que não possuem 
cicatriz da BCG não fazer nenhuma dose.   

 
10 - De acordo com a Portaria 104, de 25 de janeiro de 2011, 
qual dos seguintes agravos não faz parte da Lista de 
Notificação Compulsória em Unidades Sentinelas? 

A) Esquistossomose 
B) Pneumonias 
C) Rotavírus 
D) Acidente com exposição a material biológico 

relacionado ao trabalho 
E) Câncer Relacionado ao Trabalho 

 
11 - A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que 
provoca alto número de mortes no Brasil, tendo como um dos 
maiores problemas, os indivíduos que apresentam a 
resistência aos fármacos utilizados para o tratamento. De 
acordo com a Nota Técnica sobre as mudanças no tratamento 
da tuberculose no Brasil para adultos e adolescentes, qual o 
quarto fármaco que foi introduzido na fase intensiva de 
tratamento (dois primeiros meses) do esquema básico? 

A) Isoniazida  
B) Etambutol  
C) Rifampicina 
D) Clofazimina 
E) Pirazinamida   

 

12 - Ainda de acordo com a Nota técnica sobre as mudanças no 
tratamento da tuberculose. Qual dos seguintes fármacos não faz 
parte do esquema para multirresistência em adultos? 

A) Estreptomicina 
B) Etambutol 
C) Rifampicina  
D) Pirazinamida 
E) Terizidona 

 
13 - O enfermeiro precisa conhecer os medicamentos utilizados 
em sua prática diária, com o objetivo de resguardar a segurança 
do paciente. Dessa forma qual a principal indicação da 
Fenitoína? 

A) Cardiotônico 
B) Inibidor da ECA 
C) Diurético 
D) Antiepiléptico 
E) Antidiurético  

 
14 - A enoxaparina é um anticoagulante usado tanto para 
tratamento como prevenção de tromboembolismos. Em relação 
às orientações de utilização deste medicamento assinale a 
alternativa incorreta: 

A) Deve ser injetado por via subcutânea. 
B) Antes da administração se deve eliminar a bolha de ar 

que existe dentro da seringa.  
C) Não deve ser injetado diretamente na veia ou no 

músculo. 
D) Não se deve eliminar a bolha de ar que existe dentro 

da seringa.  
E) Não se deve massagear o local da injeção. 

 
15 - Qual dos seguintes fármacos pertence ao grupo dos anti-
inflamatórios esteroides? 

A) Ácido acetilsalicílico  
B) Ibuprofeno  
C) Prednisolona 
D) Naproxeno 
E) Nalbufina  

 
16 - O exame preventivo de câncer de colo de útero é a 
principal estratégia para detectar lesões precursoras e fazer o 
diagnóstico da doença. Qual das orientações deve ser dada pelo 
enfermeiro em relação à periodicidade de realização do exame? 

A) Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Se 
após dois exames seguidos, com um intervalo de um 
ano apresentarem resultado normal, o preventivo pode 
passar a ser feito a cada três anos. 

B) Inicialmente, o exame deve ser feito semestralmente. 
Se após três exames seguidos, com um intervalo de 
um ano apresentarem resultado normal, o preventivo 
pode passar a ser feito a cada três anos. 

C) Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Se 
após dois exames seguidos, com um intervalo de um 
ano apresentarem resultado normal, o preventivo pode 
passar a ser feito a cada dois anos. 

D) Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Se 
após dois exames seguidos, com um intervalo de dois 
anos apresentarem resultado normal, o preventivo 
pode passar a ser feito a cada dois anos. 

E) Inicialmente, o exame deve ser feito a cada dois anos. 
Se após três exames seguidos, com um intervalo de 
um ano apresentarem resultado normal, o preventivo 
pode passar a ser feito a cada três anos. 



 

 

 

  

17 - O Calendário de Vacinação brasileiro é definido pelo 
Programa Nacional de Imunizações do Ministério da 
Saúde e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas 
de interesse prioritário à saúde pública do país. De acordo 
com o Calendário de Vacinação da Criança, com qual 
idade deve ser dado o 2º reforço da vacina pentavalente e 
qual o imunobiológico usado? 

A) 15 meses / DTP 
B) 4 meses / VOP 
C) 4 anos / DTP 
D) 2 anos / DT 
E) 12 meses / DTP 

 
18 - Qual a faixa etária que o Calendário de Vacinação do 
Adulto, disponível no Sistema Único de Saúde abrange? 

A) 19 a 60 anos 
B) 15 a 30 anos 
C) 25 a 55 anos 
D) 25 a 49 anos 
E) 20 a 59 anos 

 
19 - De acordo com o Calendário de Vacinação do Idoso, 
disponível no Sistema Único de Saúde, qual a 
periodicidade do reforço da Vacina Dupla Adulto? 

A) A cada 5 anos 
B) A cada 10 anos 
C) A cada 20 anos 
D) A cada 2 anos 
E) A cada 6 meses  

 
20 - De acordo com o Calendário de Vacinação do 
Adolescente, disponível no Sistema Único de Saúde, 
quantas devem ser as doses a serem administradas da 
Vacina Tríplice Viral, se o adolescente não recebeu o 
esquema completo na infância? 

A) 3 doses 
B) 1 dose 
C) 4 doses 
D) 2 doses 
E) Nenhuma dose 

 
21 - No Brasil há muitas doenças causadas por 
protozoários que possuem grande importância 
epidemiológica. Assinale a alternativa que representa a 
doença em que o seu agente etiológico não é um 
protozoário: 

A) Amebíase 
B) Febre amarela  
C) Doença de Chagas 
D) Malária 
E) Toxoplasmose  

 
22 - Qual deve ser a vazão de um medicamento prescrito 
para ser administrado, 500 ml em 3 horas, em bomba de 
infusão contínua? 

A) 167 ml / hora 
B) 500 ml / hora 
C) 332 ml / hora 
D) 42 ml / hora 
E) 21 ml / hora 

 
 
 

23 - O Mal de Alzheimer é uma forma de demência que 
acontece geralmente nos idosos com mais de 65 anos. Em 
relação à doença assinale a alternativa incorreta: 

A) Cada paciente sofre dos sintomas da doença de 
forma única. 

B) Com o passar do tempo vão aparecendo sintomas 
como confusão, irritabilidade, agressividade, 
alterações de humor, problemas na fala, 
progressiva perda de memória e com o passar do 
tempo o paciente começa a desligar-se da 
realidade. 

C) Na fase final da doença o paciente fica restrito ao 
leito, o que pode trazer complicações como o 
surgimento de úlceras por pressão. 

D) A doença é dividida em seis fases com sintomas 
diferentes em cada uma delas. 

E) O Mal de Alzheimer é causado por uma 
degeneração das células cerebrais, fato comum no 
processo de envelhecimento. 

 
24 - Durante a gestação alguns problemas podem afetar a 
mãe ou o feto. Em relação à aluimunização Rh assinale a 
alternativa correta: 

A) Para que aconteça a aloimunização Rh, é 
necessário que a mãe tenha o fator Rh positivo e o 
feto tenha o fator Rh positivo. 

B) Para que aconteça a aloimunização Rh, é 
necessário que a mãe tenha o fator Rh positivo e o 
feto tenha o fator Rh negativo. 

C) Para que aconteça a aloimunização Rh, é 
necessário que a mãe tenha o fator Rh negativo e o 
feto tenha o fator Rh positivo. 

D) Para que aconteça a aloimunização Rh, é 
necessário que a mãe e o feto tenham o mesmo 
Rh. 

E) Para que aconteça a aloimunização Rh, é 
necessário que mãe e feto tenham Rh diferentes e 
negativos. 

 
25 - Hemocomponentes e hemoderivados são produtos 
distintos. Os produtos gerados um a um nos serviços de 
hemoterapia, a partir do sangue total, por meio de 
processos físicos são denominados hemocomponentes. Já 
os produtos obtidos em escala industrial, a partir do 
fracionamento do plasma por processos fisioquímicos são 
denominados hemoderivados. Dentre os produtos do 
sangue a seguir, qual representa um hemoderivado? 

A) Plasma  
B) Concentrado de plaquetas 
C) Crioprecipitado 
D) Concentrado de hemácias 
E) Globulinas  

 
26 - O procedimento caracterizado pela retirada do sangue 
do doador, seguida da separação de seus componentes por 
um equipamento próprio, retenção da porção do sangue 
que se deseja retirar na maquina e devolução dos outros 
componentes ao doador é chamado de: 

A) Transfusão 
B) Diálise 
C) Exsanguíneotransfusão 
D) Aférese 
E) Transferência  



 

 

 

  

27 - Qual dos seguintes fármacos é um antibiótico: 
A) Polimixina  
B) Ciclofosfamida 
C) Infliximab  
D) Captopril  
E) Diltiazem 

 
28 - O levantamento involuntário das pernas devido a 
irritação meníngea quando levantada a cabeça do paciente 
é conhecido como: 

A) Sinal de Kerning  
B) Sinal de Koplik 
C) Sinal patelar 
D) Sinal estático  
E) Sinal de Brudzinski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Toda saudade é a presença da ausência  
de alguém, de algum lugar, de algo enfim.  
Súbito o não toma forma de sim  
como se a escuridão se pusesse a luzir.  
Da própria ausência de luz  
o clarão se produz,  
o sol na solidão.  
Toda saudade é um capuz transparente  
que veda e ao mesmo tempo traz a visão  
do que não se pode ver  
porque se deixou pra trás  
mas que se guardou no coração.  

(Gilberto Gil) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “presença da ausência” significa, no texto, o 
mesmo que “ausência indiferente”. 
II. De acordo com o autor, a saudade é algo que ilude as 
pessoas. 
III. Segundo o texto, as coisas ruins podem se transformar 
em coisas boas. 

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

 
30 - Identifique o par de vocábulos existentes no texto que 
não são exemplo de antítese: 

A) presença / ausência 
B) sol / solidão 
C) não / sim 
D) ausência de luz / clarão 
E) que veda / traz a visão 

 
31 -  Os vocábulos “EMPOBRECER” e “PONTAPÉ” são 
exemplos dos seguintes processos de formação de 
palavras: 

A) derivação prefixal e sufixal / composição por 
justaposição 

B) derivação parassintética / composição por 
aglutinação 

C) derivação prefixal e sufixal / composição por 
aglutinação 

D) derivação parassintética / composição por 
justaposição 

E) derivação prefixal / derivação sufixal 
 
32 - Assinale a alternativa cuja parte destacada não 
corresponde corretamete ao radical da palavra: 

A) cantávamos 
B) chaleira 
C) imperdível 
D) realmente 
E) tímida 

 
 
 
 



 

 

 

  

33 - Assinale a alternativa cujo emprego do hífen foi usado 
de forma correta em todos os vocábulos: 

A) auto-análise / contra-atacante 
B) contra-regra / vice-presidente 
C) hiper-humano / micro-sistema 
D) contra-senso / ex-namorado 
E) auto-hipnose / sub-região 

 
34 - Assinale a alternativa cujo sinal de pontuação 
VÍRGULA foi empregado para indicar a omissão de um 
termo: 

A) Chegando os participantes, começaria a reunião. 
B) Falam muito, mas ouvem pouco. 
C) De doce, eu gosto. 
D) Do lado, uma grande árvore. 
E) Não fique triste, irmã, que ele não merece esse 

sofrimento. 
 
35 - Identifique a alternativa que apresenta apenas 
vocábulos acentuados de forma correta: 

A) bíceps – ônix – jóquei 
B) baiúca – têxtil – caráter  
C) assembléia – tórax – fôlego 
D) nódoa – paranóico – rústico 
E) vôo – canapé – órfão 

 
A questão 36 refere-se a tirinha seguinte: 

 
36 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “uns vinte anos” no segundo quadrinho 
classifica-se sintaticamente como adjunto adverbial de 
tempo. 
II. No quinto quadrinho identificamos a presença de um 
advérbio de lugar. 
III. No primeiro balão do segundo quadrinho identificamos 
dois adjuntos adnominais. 

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) Está correto apenas o item I. 
E) Todos estão corretos. 

 
 A questão 37 refere-se a tira seguinte: 

 
 
 
 

37 - Das afirmações seguintes: 
I. O vocábulo QUE (2º quadrinho) classifica-se como 
“conjunção integrante”. 
II. A oração “[...] pra gente fazer nas férias” é classificada 
como “subordinada adverbial final reduzida de infinitivo”. 
III. As orações “Nadar no lago e tomar sorvete!!” 
classificam-se como subordinadas apositivas reduzidas de 
infinitivo. 

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

 
38 - A figura de linguagem presente no verso destacado do 
poema seguinte é: 

Farei que amor a todos avivente, 
Pintando mil segredos delicados, 
Brandas iras, suspiros magoados, 
Temerosa ousadia e pena ausente. 

 
CAMÕES, Luís de Soneto 33. In: SALGADO 

JÚNIOR, Antônio (Org.). 
Luís de Camões: obra completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2008, p. 280. (Fragmento). 
 

A) eufemismo 
B) prosopopeia 
C) hipérbole 
D) antítese 
E) paradoxo 

 
39 - O acento indicador de crase foi empregado de forma 
incorreta em: 

A) O carro de Felipe era à álcool. 
B) O caseiro apareceu às carreiras procurando o dono 

da casa. 
C) Fomos àquela ilha no verão. 
D) Logo mais, haverá viagens turísticas à lua. 
E) Ela pediu talharim à parisiense. 

 
40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas 
exceto em: 

A) Poucos presidiram ao congresso como ele. 
B) A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 

procedeu com depoimentos dos políticos 
envolvidos no caso. 

C) O computador sucedeu aos antigos “long plays”. 
D) Visamos ao seu bem, filho! 
E) Suas atitudes implicaram o fechamento da 

empresa. 
 
 
 
 

 




