
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA 

 

* 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 21/10/2013, 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 JOSÉ DE PRINCESA, Republicado po Incorreção em 12/08/2013. 
 * 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: 20 DE OUTUBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ENFERMEIRO 



 

 

 

  

PARTE I - ENFERMEIRO 
 
01 - A história da enfermagem foi marcada por importantes 
atos que até hoje definem condutas assistenciais. Em relação às 
ações de Florence Nightingale é correto afirmar: 

A) Foi pioneira no cuidado de feridos durante a Guerra do 
Uruguai. 

B) Ficou conhecida na história pelo apelido de "A 
iluminada", pelo fato de contribuir para a recuperação 
mais rápida dos feridos. 

C) Foi pioneira na utilização do preventivo baseando-se 
na medicina praticada pelos médicos. 

D) O Dia Internacional da Enfermagem é comemorado 
no mundo inteiro no dia da sua morte. 

E) Contribuiu no campo da Estatística, sendo pioneira na 
utilização de métodos de representação visual de 
informações, como por exemplo gráfico setorial. 

 
02 - De acordo com a Lei 7.498/86, qual dos seguintes 
profissionais não está mais autorizado a exercer a enfermagem? 

A) Atendente de enfermagem 
B) Parteira 
C) Enfermeiro 
D) Técnico de enfermagem 
E) Auxiliar de enfermagem 

 
03 - Qual das alternativas a seguir não se refere a um dos 
princípios fundamentais do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem? 

A) O profissional de enfermagem participa, como 
integrante da equipe de saúde, das ações que visem 
satisfazer as necessidades de saúde da população e da 
defesa dos princípios políticos em geral, que garantam 
a participação da comunidade, contribuindo para a 
descentralização política dos municípios. 

B) A Enfermagem é uma profissão comprometida com a 
saúde e qualidade de vida da pessoa, família e 
coletividade. 

C) O Profissional de Enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 
autonomia e em consonância com os preceitos éticos e 
legais. 

D) O Profissional de Enfermagem respeita a vida, a 
dignidade e os direitos humanos, em todas as suas 
dimensões. 

E) O Profissional de Enfermagem exerce suas atividades 
com competência para a promoção da saúde do ser 
humano na sua integridade, de acordo com os 
princípios da ética e da bioética. 

 
04 - O profissional de saúde deve estar em acordo com o que é 
estabelecido pelo Ministério da Saúde e seguir as leis que 
regem a sociedade e protegem os cidadãos. Nesse sentido o 
Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa deve observar 
as diretrizes do Estatuto do Idoso, que está estabelecido na 
seguinte Lei: 

A) 8.000/2004 
B) 10.120/1998 
C) 8.842/1990 
D) 10.741/2003 
E) 11.142/1996 

 

05 - Ainda em relação ao Código de Ética dos 
profissionais de Enfermagem, na seção relativa às relações 
com a pessoa, família e coletividade, assinale a alternativa 
que representa um direito: 

A) Assegurar à pessoa, família e coletividade 
assistência de Enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência. 

B) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, 
família e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional. 

C) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, 
científica, ética e legal e somente aceitar encargos 
ou atribuições, quando capaz de desempenho 
seguro para si e para outrem. 

D) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, 
éticos e culturais, em benefício da pessoa, família 
e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

E) Prestar Assistência de Enfermagem sem 
discriminação de qualquer natureza. 

 
06 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – 
NOAS-SUS 01/2001, no que diz respeito à assistência, o 
Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na 
perspectiva de garantir o acesso aos cidadãos, o mais 
próximo possível de sua residência, a um conjunto de 
ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades 
mínimas, exceto:  

A) Suprimento e venda dos medicamentos da 
Farmácia Básica. 

B) Assistência pré-natal, parto e puerpério e 
acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento infantil com tratamento das 
intercorrências mais comuns na infância. 

C) Cobertura universal do esquema preconizado pelo 
programa nacional de imunizações, para todas as 
faixas etárias e ações de promoção da saúde e 
prevenção de doenças.  

D) Atendimento de afecções agudas de maior 
incidência e acompanhamento de pessoas com 
doenças crônicas de alta prevalência.  

E) Tratamento clínico e cirúrgico de casos de 
pequenas urgências ambulatoriais e tratamento 
dos distúrbios mentais e psicossociais mais 
frequentes.  

 
07 - Assinale a alternativa que não se refere a um dos 
Programas do Ministério da Saúde: 

A) Programa de valorização do profissional da 
atenção básica 

B) Melhor em casa 
C) Farmácia popular 
D) Programa de incentivo a qualificação  
E) Programa nacional de controle do câncer de colo 

de útero 
 

08 - Em qual nível de complexidade estão inseridas as 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAS)? 

A) Atenção básica 
B) Média complexidade 
C) Alta complexidade 
D) Em nenhum dos níveis de atenção 
E) Em todos os níveis de atenção 



 

 

 

  

09 - Qual a forma de Tuberculose que consiste num 
alastramento da infecção a diversas partes do organismo, 
através do sangue? 

A) Tuberculose Sanguínea  
B) Tuberculose Pulmonar 
C) Tuberculose Atípica 
D) Tuberculose Ativa 
E) Tuberculose Miliar 

 
10 - O critério para a procura de casos de tuberculose deve 
ser prioritariamente, efetuada nos sintomáticos 
respiratórios, que são: 

A) Indivíduos com tosse por uma ou mais semanas 
B) Indivíduos com tosse por duas ou mais semanas 
C) Indivíduos com tosse por três ou mais semanas 
D) Indivíduos com tosse produtiva 
E) Indivíduos com tosse seca 

 
11 - Qual das seguintes alternativas representa uma doença 
neurológica? 

A) Síndrome de Guillain Barré 
B) Tularemia  
C) Síndrome de Down 
D) Carbúnculo  
E) Esquistossomose 

 
12 - Assinale a alternativa que não se relaciona 
corretamente com a Doença de Parkinson: 

A) Rigidez muscular 
B) Tremor de repouso 
C) Dificuldade de memorização 
D) Hipocinesia 
E) Instabilidade postural 

 
13 - Assinale a alternativa que corresponde a um 
diagnóstico de enfermagem: 

A) Hiperidrose  
B) Síndrome do ovário policístico 
C) Incontinência anexa 
D) Constipação 
E) Retenção urinária 

 
14 - Qual o tempo de tratamento da hanseníase 
paucibacilar infantil? 

A) 6 meses 
B) 4 meses 
C) 12 meses 
D) 2 meses 
E) 24 meses  

 
15 - Quais os medicamentos que são geralmente utilizados 
no tratamento dos estados reacionais da hanseníase? 

A) Talidomida e prednisona 
B) Prednisona e rifampicina 
C) Rifanpicina e dapsona 
D) Dapsona e clofazimina 
E) Rifampicina e talidomida  

 
 
 
 
 
 

16 - Qual das seguintes alternativas não corresponde a uma 
das formas da hanseníase? 

A) Dimorfa 
B) Neural pura 
C) Virchowiana 
D) Neural única 
E) Tuberculoide  

 
17 - Ainda em relação à hanseníase assinale a alternativa 
incorreta: 

A) Hanseníase tem cura. 
B) Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. 
C) Há esquemas alternativos para tratamento da 

doença. 
D) A BCG só pode ser administrada em 

comunicantes que não tenham hanseníase. 
E) A baciloscopia é sempre positiva nos 

paucibacilares. 
 

18 - De acordo com o Calendário Básico de vacinação da 
Criança disponível no Ministério da Saúde, qual das 
doenças não é protegida pela vacina tetra viral? 

A) Sarampo 
B) Caxumba 
C) Hepatite A 
D) Rubéola 
E) Varicela  

 
19 - Ainda de acordo com o Calendário Básico de 
vacinação da Criança, do Ministério da Saúde, com qual 
idade a criança deverá receber a vacina tetra viral? 

A) 2 meses 
B) 4 meses 
C) 12 meses 
D) 4 anos  
E) 15 meses 

 
20 - “Uma pneumonia atípica tem afetado a população de 
um município. Já foram registrados na cidade mais de 50 
casos da doença. Ela surgiu há cerca de três anos, mas 
ainda não se sabe qual é sua origem nem o microrganismo 
causador”. Epidemiologicamente, o texto melhor define 
uma doença: 

A) Reemergente 
B) Casual  
C) Sazonal 
D) Atípica  
E) Emergente 

 
21 - Qual das seguintes doenças está relacionada ao 
trabalho e causa um esgotamento profissional? 

A) Síndrome de Born-out 
B) Síndrome de Prader Willi 
C) Síndrome de Rett 
D) Síndrome de Treacher Collins 
E) Síndrome de Turner 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

22 - Em relação ao Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) assinale a alternativa correta: 

A) Seu objetivo é oferecer atendimento à população 
em geral.  

B) Realiza o acompanhamento clínico e a reinserção 
social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 
exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 
laços familiares e comunitários. 

C) É um dispositivo de atenção à saúde mental, mas 
que não têm valor estratégico para a Reforma 
Psiquiátrica Brasileira. 

D) Com a criação desses centros não há possibilidade 
de organizar de uma rede substitutiva ao Hospital 
Psiquiátrico no país.  

E) São serviços de saúde municipais, abertos, 
comunitários que oferecem atendimento mensal 
aos pacientes psiquiátricos em crise.  

 
23 - Que tipo de sinal é demonstrado pelo Sinal de Kernig? 

A) Sinal de dor abdominal 
B) Sinal de prurido atípico 
C) Sinal de irritação meníngea 
D) Sinal de irritação cutânea 
E) Sinal de movimentos involuntários dos olhos 

 
24 - Qual das seguintes fórmulas é a correta para cálculo 
de gotejamento de soro? 

A) Tempo 
Volume x 3 

B) Volume 
Tempo x 2 

C) Volume 
Tempo x 3 

D) Volume 
Tempo x 4 

E) Tempo 
Volume x 2 

 
25 - De acordo com a Escala de Coma de Glasgow é 
considerado coma leve, se tiver a seguinte pontuação: 

A) 11 a 14 
B) 3 a 6 
C) 7 a 10 
D) 15 
E) 1 a 3 

 
26 - Em relação à classificação de feridas assinale a 
alternativa incorreta: 

A) Escoriações – há rompimento dos capilares, 
porém sem perda da continuidade da pele. 

B) Incisas ou cortantes - são provocadas por agentes 
cortantes.  

C) Corto – contusa - o agente não tem corte tão 
acentuado, sendo que a força do traumatismo é 
que causa a penetração do instrumento. 

D) Perfurante - são ocasionadas por agentes longos e 
pontiagudos.  

E) Lacero – contusas - Os mecanismos mais 
frequentes são a compressão: a pele é esmagada 
de encontro ao plano subjacente, ou por tração: 
por rasgo ou arrancamento tecidual. 

 
 

27 - Qual das seguintes atribuições do enfermeiro está em 
desacordo com o que estabelece a Estratégia de Saúde da 
Família? 

A) Executar, no nível de suas competências, ações de 
assistência básica de vigilância epidemiológica e 
sanitária nas áreas de atenção à criança, ao 
adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso. 

B) Desenvolver ações para capacitação dos ACS e 
auxiliares de enfermagem, com vistas ao 
desempenho de suas funções junto ao serviço de 
saúde. 

C) Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou 
doentes, visando promover a saúde e abordar os 
aspectos de educação sanitária. 

D) Desenvolver, com os Agentes Comunitários de 
Saúde, atividades de identificação das famílias de 
risco. 

E) Promover a qualidade de vida e contribuir para 
que o meio ambiente torne-se mais saudável. 

 
28 - Incidência de tétano neonatal se refere a um indicador 
de: 

A) Mortalidade 
B) Socioeconômico 
C) Cobertura 
D) Morbidade e fatores de risco 
E) Demográfico  

 



 

 

 

  

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
  
 O liberalismo é uma teoria política e econômica 
que exprime os anseios da burguesia. Surge em oposição 
ao absolutismo dos reis e à teoria econômica do 
mercantilismo, defendendo os direitos da iniciativa privada 
e restringindo o mais possível as atribuições do Estado. 
 Locke foi o primeiro teórico liberal. Presenciou 
na Inglaterra as lutas pela deposição dos Stuarts, tendo se 
refugiado na Holanda por questões políticas. De lá regressa 
quando, vitoriosa a Revolução de 1688, Guilherme de 
Orange é chamado para consolidar a nova monarquia 
parlamentar inglesa. 
 (Maria Lúcia de Arruda Aranha, in História da Educação) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. De acordo com o texto, Locke teve participação apenas 
teórica no liberalismo. 
II. É possível afirmar que Locke julgava ser necessário 
restringir as atribuições do Estado. 
III. A revolução de 1688 foi considerada vitoriosa, pois 
derrubou o absolutismo. 

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

 
30 - É possível inferir do texto que os burgueses teriam 
simpatia com: 

A) o absolutismo 
B) os Stuarts 
C) a perseguição política de Locke 
D) as atribuições do Estado 
E) o liberalismo 

 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “... que exprime os anseios da burguesia” 
pode ser substituída sem alteração semântica por “que 
expressa os valores da burguesia”. 
II. A teoria política do liberalismo se opunha a parte da 
burguesia. 
III. Infere-se do texto que Guilherme de Orange teria 
ideias liberais. 

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

 
32 - Marque a alternativa em que o elemento destacado foi 
empregado incorretamente: 

A) Não se aborreça com ele, pois é um sujeitinho à-
toa. 

B) Ninguém está afim de voar. 
C) Ao invés de baixar, o preço dos legumes subiu 

nesta semana. 
D) Você é contra a liberdade de imprensa? Por quê? 
E) Terminei o ensino médio há dois anos. 

 
 

33 - Observe a sílaba tônica destacada nestas palavras: 
  dedo – árabe – álbum 
Indique o item em que a sílaba tônica das palavras esteja 
na mesma posição das relacionadas acima: 

A) celtibero – pêndulo – quilômetro 
B) látex – pudico – avaro 
C) álcool – rubrica – tulipa 
D) ibero – álibi – aziago 
E) nobel – protótipo – cânon 

 
34 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados pelo processo de derivação parassintética: 

A) apedrejar / enterrar 
B) esburacar / descentralizar 
C) espetaculares / engarrafar 
D) passatempo / e-mail 
E) cavalos-marinhos / fidalgo 

 
A questão 35 refere-se a tira seguinte: 
 

35 - Das afirmações seguintes: 
I. Os verbos ERA e TINHA (2º quadrinho) se encontram 
no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. 
II. Na frase “Se a gente não se esforçar para mudar o 
mundo” as formas verbais destacadas se encontram, 
respectivamente, no infinitivo e futuro do subjuntivo. 
III. No último balão identificamos uma locução verbal que 
pode ser substituída de forma equivalente pelo tempo 
verbal simples “futuro do presente”. 

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) Todos estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
36 - Identificamos uma oração subordinada adverbial 
temporal em: 

A) Houve protestos depois que o diretor saiu da 
reunião. 

B) Irei à praia logo cedo, se não chover. 
C) Não compareceu a reunião dos condôminos 

porque viajou. 
D) Ela distribuiu às crianças os doces que estavam na 

mesa. 
E) Achamos que você deve partir imediatamente. 

 
37 - Na frase “Nas horas vagas, ouvíamos Mozart” 
identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) prosopopeia 
C) metonímia 
D) ironia 
E) eufemismo 

 



 

 

 

  

A questão 38 refere-se a tira seguinte: 

 
 
38 - Das afirmações seguintes: 
I. O termo “com o cão feroz” na placa do 1º quadrinho se 
classifica como complemento nominal. 
II. Os vocábulos UMA e DE FICÇÃO (3º quadrinho) são 
adjuntos adnominais do núcleo do predicativo do sujeito 
“uma obra de ficção”. 
III. O vocábulo “comigo” (3º quadrinho) tem a função 
sintática de objeto indireto. 

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

 
39 - A concordância nominal está correta em todas as 
frases, exceto em: 

A) Leia a carta e veja as fotografias anexas. 
B) Eles já estavam igualmente quites. 
C) Eu comprei poucas laranjas e meia melancia. 
D) A mãe ficou meio aborrecida com aquela 

discussão entre os filhos. 
E) Ana e Patrícia somente irão se tiverem bastante 

detalhes do roteiro de viagem. 
 
40 - O acento indicativo de crase foi empregado de forma 
incorreta na alternativa: 

A) Isso cheira à vinho. 
B) As crianças voltaram à piscina. 
C) Refiro-me àquele fato. 
D) A desnutrição abre caminho às doenças. 
E) Avançamos rente à parede. 

 
 
 
 

 




