
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

ENFERMEIRO  



 

 

 

  

PARTE I – ENFERMEIRO 
 
01 - A história da enfermagem teve na área de educação 
importantes escolas que definiram o início da 
profissionalização de enfermagem. Dessa forma assinale 
aquela que representa uma das escolas de enfermagem e 
que foi criada em 1890: 

A) Escola de Enfermagem Anna Nery 
B) Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras 
C) Escola de Enfermeiras Florence Nightingale 
D) Escola Brasileira de Enfermagem 
E) Escola Nacional de Enfermeiras 

 
02 - Fazem parte das disposições gerais da Lei 8.080/90, 
exceto: 

A) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente 
ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente. 

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

C) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

D) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade. 

E) A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer 
e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 
de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País. 
 

03 - Assinale a Lei que estabelece a participação da 
comunidade no Sistema Único de Saúde e as Conferências 
de Saúde? 

A) Lei 8.080/90 
B) Lei 7.498/90 
C) Lei 8.142/90 
D) Lei 1.0403/00 
E) Lei 9.034/80 

 
04 - Qual a Portaria interministerial que instituiu o Plano 
Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário/PNSSP? 

A) Portaria 266/2013 
B) Portaria 2.010/1986 
C) Portaria 174/2001 
D) Portaria 1000/2000 
E) Portaria 1.777/2003 

 
 
 
 
 

05 - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, assinale a alternativa que corresponde a um 
dos seus princípios fundamentais: 

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

B) O Profissional de Enfermagem aprimora os 
conhecimentos técnicos, científicos, éticos e 
culturais, em benefício da pessoa, família e 
coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

C) O Profissional de Enfermagem participa da 
orientação sobre benefícios, riscos e 
consequências decorrentes de exames e de outros 
procedimentos, na condição de membro da equipe 
de saúde. 

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

E) O Profissional de Enfermagem colabora, direta ou 
indiretamente com outros profissionais de saúde, 
no descumprimento da legislação referente aos 
transplantes de órgãos, tecidos, esterilização, 
fecundação artificial e manipulação genética. 

 
06 - Ainda de acordo com o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, no que se refere a direitos 
na relação com organizações da categoria é correto 
afirmar: 

A) O profissional de enfermagem tem o direito de 
executar e determinar a execução de atos 
contrários ao Código de Ética e às demais normas 
que regulam o exercício da Enfermagem.  

B) O profissional de enfermagem tem o direito de 
comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem, 
fatos que firam preceitos do presente Código e da 
legislação do exercício profissional. 

C) O profissional de enfermagem tem o direito de 
comunicar formalmente ao Conselho Regional de 
Enfermagem fatos que envolvam recusa ou 
demissão de cargo, função ou emprego, motivado 
pela necessidade do profissional em cumprir o 
presente Código e a legislação do exercício 
profissional. 

D) O profissional de enfermagem tem o direito de 
requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, 
medidas cabíveis para obtenção de desagravo 
público em decorrência de ofensa sofrida no 
exercício profissional. 

E) O profissional de enfermagem tem o direito de 
Cumprir, no prazo estabelecido, as determinações 
e convocações do Conselho Federal e Conselho 
Regional de Enfermagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

07 - O Sistema Único de Saúde (SUS), criado no Brasil em 
1988 com a promulgação da Constituição Federal, tornou o 
acesso gratuito à saúde direito de todo cidadão. Sobre o 
SUS é incorreto afirmar: 

A) A implantação do SUS unificou o sistema, já que 
antes de 1988 a saúde era responsabilidade de 
vários ministérios, e centralizou sua gestão. 

B) Com a implantação do SUS, o número de 
beneficiados passou de 30 milhões de pessoas 
para 190 milhões. 

C) Entre as ações mais reconhecidas do SUS estão a 
criação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Políticas Nacionais de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher, de 
Humanização do SUS e de Saúde do Trabalhador. 

D) O programa de vacinação em massa de crianças e 
idosos em todo o País realiza campanhas anuais 
que são fundamentais no controle de várias 
doenças. 

E) O SUS distribui gratuitamente medicamentos para 
tuberculose e hanseníase. 

 
08 - “Alteração genética causada pela trissomia do 
cromossomo 21, devido a um erro na divisão celular na 
fase embrionária. Os portadores, em vez de dois 
cromossomos no par 21 possuem três”. O texto se refere a: 

A) Síndrome de Guillain Barré 
B) Síndrome de Klinefelter 
C) Síndrome de Turner 
D) Síndrome de Down 
E) Síndrome de West 

 
09 - Qual a principal indicação terapêutica da 
enoxaparina? 

A) Anticoagulante  
B) Antihemorrágico 
C) Antihipertensivo 
D) Hipoglicemiante 
E) Antibacteriano  

 
10 - Assinale a alternativa onde as duas vacinas são usadas 
para proteger de doenças de origem viral: 

A) DTP e BCG 
B) DTP e VOP 
C) VOP e Febre amarela 
D) Febre amarela e BCG 
E) BCG e VOP 

 
11 - Qual das alternativas só possui doenças que fazem 
parte da vacina pentavalente? 

A) Febre amarela, Tétano, Coqueluche, Difteria e 
Meningites causadas pelo Haemophilus influenzae 
tipo b. 

B) Hepatite B, Tétano, Coqueluche, Difteria e 
Sarampo. 

C) Hepatite B, Febre amarela, Coqueluche, Difteria e 
Meningites causadas pelo Haemophilus influenzae 
tipo b. 

D) Sarampo, Tétano, Coqueluche, Difteria e 
Tuberculose.  

E) Hepatite B, Tétano, Coqueluche, Difteria e 
Meningites causadas pelo Haemophilus influenzae 
tipo b. 

12 - Assinale aquele que se refere a um indicador 
demográfico: 

A) Razão de renda 
B) Mortalidade proporcional por idade 
C) Proporção de pobres  
D) Taxa de desemprego 
E) Taxa de mortalidade por causas externas 

   
13 - Qual das doenças listadas a seguir tem como vetor o 
mosquito Aedes aegipty? 

A) Difteria  
B) Carbúnculo  
C) Febre amarela 
D) Calazar  
E) Doença Creutzfeldt-Jakob  

 
14 - São consideradas doenças imunopreviníveis, exceto: 

A) Hepatite B 
B) Tétano 
C) Coqueluche 
D) Tuberculose  
E) Leishmaniose 

 
15 - O Sistema Nacional de Agravos de Notificação – 
SINAN possui em sua lista, doenças que devem ser de 
notificação imediata. Assinale a alternativa que não 
representa uma dessas doenças. 

A) Raiva humana 
B) Influenza H1N1 
C) Cólera 
D) Malária 
E) Febre amarela 

 
16 - Assinale a alternativa que não se refere a um tipo de 
estudo epidemiológico? 

A) Ecológico 
B) Caso controle 
C) Coorte 
D) Variável  
E) Ensaio clínico 

 
17 - O Toxoplasma gondii é um protozoário coccídio 
intracelular que pertence à família Sarcocystidae, da classe 
Sporozoa. Assinale aquele que representa o seu hospedeiro 
definitivo? 

A) Rato 
B) Macaco 
C) Cachorro 
D) Gato 
E) Tatu   

 
18 - Em relação ao Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
assinale a alternativa correta: 

A) O AVE não causa impacto na vida funcional, 
cognitiva e social do paciente. 

B) O processo de reabilitação é rápido, independente 
das características do AVE. 

C) No AVE isquêmico tanto pressões muito altas 
como muito baixas podem ser fatais. 

D) Para confirmação do diagnóstico de AVE são 
imprescindíveis exames laboratoriais. 

E) Não devem ser realizados exames de imagem em 
pacientes que sofreram AVE hemorrágico. 

 
 



 

 

 

  

19 - Em relação à hanseníase assinale a alternativa 
incorreta: 

A) O tratamento é totalmente gratuito. 
B) As formas multibacilares são as que são 

transnmissíveis. 
C) As formas paucibacilares possuem baciloscopia 

negativa. 
D) As formas paucibacilares podem ser tratadas em 6 

meses.  
E) Se a hanseníase for diagnosticada em gestantes, o 

tratamento só poderá iniciar após o término da 
gravidez. 

 
20 - Qual das alternativas seguintes está relacionada à 
hanseníase? 

A) Incurável 
B) Tratamento apenas sintomático 
C) Paucibacilar e multibacilar 
D) Atinge principalmente fígado e baço 
E) Só há risco de contágio na forma Virchowiana 

 
21 - A vacina BGC deverá ser administrada em todos os 
comunicantes intradomiciliares observando-se as seguintes 
recomendações, exceto: 

A) Sem cicatriz – prescrever uma dose. 
B) Com uma cicatriz de BCG – prescrever uma dose. 
C) Com duas cicatrizes de BCG – Não prescrever 

dose. 
D) Aplicar a vacina BCG nos contatos 

intradomiciliares, sem presença de sinais e 
sintomas de hanseníase no momento da avaliação. 

E) Sem cicatriz – prescrever duas doses. 
 

22 - Qual a forma da hanseníase representada na imagem a 
seguir: 

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

 
23 - Assinale a alternativa que representa a principal 
característica da hanseníase: 

A) Dormência na lesão 
B) Prurido na lesão 
C) Dor na lesão 
D) Episódios reacionais 
E) Alta patogenicidade 

 
 
 
 
 

24 - Em relação ao tratamento da hanseníase estabelecido 
pelo Ministério da Saúde assinale a alternativa que se 
refere ao fármaco que deve ser administrado diariamente 
aos pacientes paucibacilares: 

A) Clofazimina 
B) Rifampicina 
C) Ofloxacina 
D) Dapsona 
E) Minociclina  

 
25 - Qual o escore mínimo da Escala de Coma de 
Glasgow? 

A) 15 
B) 03 
C) 01 
D) 02 
E) 10 

 
26 - As verminoses ainda representam no Brasil um 
importante problema de saúde pública e em março de 
2013, o Ministério da Saúde lançou uma campanha 
integrada com outra doença de grande importância 
também no país, que é: 

A) Doença de Chagas 
B) Leishamniose 
C) Esquistossomose 
D) Tuberculose 
E) Hanseníase 

 
27 - A que se refere o “Programa de Volta para Casa” do 
Ministério da Saúde? 

A) É um Programa que oferece bolsas para ex-
presidiários. 

B) É um Programa que atende idosos acamados em 
suas residências após receberem alta de hospitais 
públicos. 

C) É um Programa que atende crianças que 
cometeram delitos e foram detidas. 

D) É um Programa que oferece bolsas para egressos 
de longas internações em hospitais psiquiátricos. 

E) É um Programa que oferece bolsas para esposas 
de presidiários. 

 
28 - Qual das seguintes doenças é causada pelo Treponema 
pallidum? 

A) Carbúnculo 
B) Lues 
C) Gonorreia 
D) AIDS 
E) Herpes simples 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

TOLERÂNCIA 
  

 Quando o mundo se torna violento, buscamos 
uma explicação em que a compreensão se expresse em atos 
e palavras. Mas como explicar a tortura, o assassinato, a 
censura, o imperialismo ou o terrorismo, ferramentas 
favoritas dos repressores que querem evitar qualquer 
opinião divergente? 
 Histórias recentes da América Latina, da Europa e 
do Oriente Médio comprovam tais fatos: é o caso de Cuba 
de Castro, do Peru de Fujimori e dos radicalismos 
políticos, de triste memória, da Argentina e do Brasil; é a 
incompreensão de protestantes e católicos, na Irlanda; é a 
questão entre judeus e palestinos, que faz sangrar a Terra 
Santa. O fanatismo defensor de uma verdade aceita como 
única não é patrimônio  exclusivo das ditaduras. Hoje os 
fundamentalismos religiosos, misturados a frustrações 
econômicas e sociais, são a expressão  patológica de 
uma quebra de equilíbrio do universo. Como, então, 
enfrentá-los?  
 Não há melhor antídoto contra a conduta 
intolerante que a liberdade, consequência da pluralidade, 
que consiste em defender ideias próprias, mas aceitando 
que o outro possa ter razão. Precisamos  reconhecer 
velhas verdades: a violência gera violência; todo poder é 
abusivo; o fanatismo é inimigo da razão; todas as vidas são 
preciosas; a guerra jamais é gloriosa, exceto para os 
vencedores que creem que Deus está ao lado dos grandes 
exércitos.  
 A solidariedade e a tolerância democrática, 
inexistentes no nosso tempo, implicam uma revolução em 
nossas mentalidades e na aceitação do que percebemos 
como diferentes, para se configurar uma sociedade 
multicultural. Esses são os desafios éticos que deveríamos 
enfrentar, sem a arrogância dos países desenvolvidos e sem 
a marginalização dos subdesenvolvidos, afundados na 
miséria e na fome. 

(Carlos Alberto Rabaça, em O Dia, 21/11/01) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com o autor, o problema maior existente em 
nossa atualidade é a “violência”. 
II- O pronome relativo “QUE” (linha 20) refere-se a 
“pluralidade”. 
III- Os vocábulos arrogância / marginalização, protestantes 
/ católicos e judeus/  palestinos podem ser citados como 
elementos antagônicos. 

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

 
30 - O autor faz referência a problemas específicos de 
diversos países. Aquele cujo problema diverge do dos 
demais é: 

A) Irlanda 
B) Brasil 
C) Cuba 
D) Peru 
E) Argentina 

31 - Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com o texto, ser livre é possuir seus conceitos 
e aceitar os dos outros. 
II- “Expressão patológica” pode ser substituída por 
“Expressão mórbida” sem alteração semântica no texto. 
III- Considerando as ideias defendidas no texto, é possível 
concluir que nada pode combater a intolerância de nossa 
atualidade. 

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

 
32 - Identifique o vocábulo cujo elemento mórfico 
destacado foi classificado de forma incorreta: 

A) auxílio – vogal temática 
B) garotas – desinência nominal 
C) tricotar – consoante de ligação 
D) mexeram – tema 
E) estabelecesse – sufixo 

 
33 - Assinale, nas séries seguintes, aquela em que uma 
palavra contém erro de grafia: 

A) empecilho – erisipela – displicência 
B) escárnio – irrequieto – herege 
C) lacrimogênio – cumieira – candeeiro 
D) auge – pretensioso – escassez 
E) obsessão – excêntrico – ojeriza 

 
34 -  Na oração “A resposta aos grevistas não os 
convenceu”, o termo destacado tem a função sintática de: 

A) adjunto adnominal 
B) objeto indireto 
C) objeto direto pleonástico 
D) complemento nominal 
E) vocativo 

 
A questão 35 refere-se a tira seguinte: 

35 - Das afirmações seguintes: 
I- Mafalda inclui judô na sua formação, pois percebe que o 
grau de agressividade verbal pode desencadear uma 
agressão corporal e nesse caso ela precisará se defender. 
II- O primeiro quadrinho apresenta dois verbos 
empregados no modo subjuntivo. 
III- O segundo quadrinho apresenta uma locução verbal. 

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 I está correto. 

 
 
 



 

 

 

  

36 - Identifique nos períodos seguintes, o que apresenta oração 
subordinada adjetiva restritiva: 

A) Os animais que se alimentam de carne chamam-se 
carnívoros. 

B) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria. 
C) Não é segredo que os dois não se entendem. 
D) Seu receio era que chovesse. 
E) Como não me atendessem, repreendi-os severamente. 

 
37 - Nos vocábulos seguintes: 
canon – Jacarei – enjoo – tamoio – balaustre 
Quantos devem receber o acento gráfico? 

A) dois 
B) quatro 
C) um 
D) três 
E) todos 

 
38 - Identifique o item cujo acento indicador de crase foi usado 
de forma incorreta: 

A) Apresentei-me à diretoria. 
B) Procedeu-se à apuração dos votos. 
C) Admirei os quadros à oleo. 
D) Dedico-me às artes. 
E) Ninguém é insensível à dor. 

 
39 - A regência verbal está incorreta em: 

A) De noite entretinha-se a ouvir música. 
B) O congresso rejeitará medidas que impliquem 

aumento de impostos. 
C) Ela namora um oficial da marinha. 
D) A empregada permitiu ao repórter que entrasse. 
E) Nas aflições é tão bom deparar com alguém que nos 

ajude! 
 
A questão 40 se refere a tira seguinte: 

 
 
40 - Das afirmações seguintes: 
I- A palavra “troço” no último quadrinho refere-se ao controle 
(remoto). 
II- A última cena revela que dentro os hábitos do garoto está 
incluso o de ver televisão demais. 
III- A figura de linguagem “Há séculos” presente no segundo 
quadrinho denomina-se “eufemismo”. 

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

 
 

 




