
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO 

 

* 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. 
* 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. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/12/2015, 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 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO, de 08/10/2015. 
 * 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 DEZEMBRO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ENFERMEIRO 



 

 

 

 

 

PARTE I - ENFERMEIRO 
 
01 - Considerando a importância do conhecimento das 
contribuições históricas para a enfermagem, qual das Teorias 
de Enfermagem teve como responsável Hildegard Peplau? 

A) Teoria das relações interpessoais em enfermagem. 
B) Teoria ambiental. 
C) Teoria do alcance dos objetivos. 
D) Teoria do modelo conceitual do homem. 
E) Teoria das necessidades humanas básicas. 

 
02 - “Rodrigues Alves, então presidente do Brasil, o nomeou, 
como Diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, onde 
se propôs a erradicar a epidemia de febre-amarela na cidade do 
Rio de Janeiro, através de campanhas de vacinação em massa”. 
De quem trata o texto? 

A) Emílio Ribas. 
B) Carlos Chagas. 
C) Sérgio Arouca 
D) Campos Sales 
E) Oswaldo Cruz. 

 
03 - Considerada um marco inicial da previdência social no 
Brasil, através desta lei foram instituídas as Caixas de 
Aposentadorias e Pensões (CAP’s). Como ficou conhecida 
essa Lei? 

A) Lei Orgânica da Saúde. 
B) Lei dos aposentados. 
C) Lei absoluta. 
D) Lei Eloi Chaves. 
E) Lei Afonso Pena. 

 
04 - Assinale a alternativa que refere corretamente à matéria da 
qual trata o artigo 6º da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990? 

A) Níveis de complexidade do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

B) Campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
C) Consórcios municipais do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 
D) Participação da iniciativa privada no Sistema Único de 

Saúde (SUS). 
E) Responsabilidade do Estado sobre a saúde. 

 
05 - “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício”. Esse texto está em qual Artigo da Lei 8.080, 
de 19 de setembro de 1990?  

A) Artigo 1º. 
B) Artigo 3º. 
C) Artigo 4º. 
D) Artigo 2º. 
E) Artigo 5º.      

 
06 - Em qual Artigo da Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, estão 
definidas as prerrogativas para se tornar um Técnico em 
Enfermagem? 

A) Artigo 3º  
B) Artigo 5º  
C) Artigo 7º 
D) Artigo 9º  
E) Artigo 2º  

 

07 - Baseando-se na Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, 
analise as seguintes afirmativas e assinale quais as que estão 
corretas: 
I- A enfermagem e suas atividades auxiliares 
somente podem ser exercidas por pessoas legalmente 
habilitadas. 
II- Os profissionais de enfermagem devem estar 
inscritos no Conselho Regional de Enfermagem para 
exercer suas funções. 
III- A inscrição no Conselho Regional de Enfermagem 
não deve ter jurisdição na área onde ocorre o exercício 
profissional. 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) I, II e III. 
D) Apenas III. 
E) Apenas I e II. 

 
08 - O que define o Artigo 3º do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, validado pela Resolução do 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 311 do ano de 
2007? 

A) Como se definem as Relações profissionais. 
B) Punições para os trabalhadores de enfermagem, 

saúde e outros. 
C) Valores das multas aplicadas aos profissionais de 

enfermagem. 
D) A quais profissionais se aplica o Código de Ética 
E) As relações com as organizações empregadoras. 

 
09 - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, definido pela Resolução do Conselho Federal 
de Enfermagem (COFEN), 311 do ano de 2007, “Exercer a 
profissão com justiça, compromisso, equidade, 
resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, 
honestidade e lealdade”, se refere a um: 

A) Dever  
B) Proibição 
C) Direito 
D) Desagravo 
E) Desrespeito  

 
10 - Considerando a Variação da Pontuação da Escala de 
Braden, que é usada para prevenção de úlceras por pressão, 
qual está errada? 

A) Médio Risco: 15 a 18 pontos. 
B) Risco Moderado: 13 a 14 pontos. 
C) Baixo risco: 3 a 5 pontos. 
D) Alto Risco: 10 a 12 pontos. 
E) Altíssimo Risco: 9 a 6 pontos. 

  
11 - De acordo com a Portaria nº 1.886, de 18 de dezembro 
DE 1997, qual o número máximo de famílias que um agente 
comunitário de saúde deve ser responsável pelo 
acompanhamento em sua microárea? 

A) 750 
B) 450 
C) 1000 
D) 150 
E) 250 

 
 
 



 

 

 

 

 

12 - Qual o mínimo de visitas mensais que o agente 
comunitário de saúde deve realizar a cada família de sua 
microárea, de acordo com o Ministério da Saúde? 

A) 1 
B) 8 
C) 10 
D) 30 
E) 4 

 
13 - De acordo com as Diretrizes da American Heart 
Association, do ano de 2010, qual a profundidade correta 
das compressões torácicas em uma Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP) em adultos? 

A) Aproximadamente de 4 a 5 cm 
B) Aproximadamente de 6 a 10 cm 
C) No mínimo 5 cm. 
D) No mínimo 2 cm. 
E) No mínimo 12 cm 

 
14 - Também de acordo com as Diretrizes da American 
Heart Association, do ano de 2010, no suporte avançado de 
vida, em pediatria, qual a carga de desfibrilação inicial 
aceitável?  

A) De 200 a 300 J/kg 
B) De 10 a 20 J/kg 
C) De 200 a 400 J/kg 
D) De 2 a 4 J/kg 
E) De 40 a 50 J/kg 

 
15 - O Brasil ainda sofre com o alto número de casos de 
dengue no país. É necessário que os profissionais de saúde 
estejam preparados para o atendimento adequado da 
população. Dessa forma, analise as alternativas a seguir e 
assinale a que está incorreta em relação à dengue: 

A) No verão faz mais calor e chove muito, aumentando 
os locais com água parada, os quais podem se tornar 
criadouros do mosquito da dengue.  

B) No inverno, uma fêmea do mosquito infectada tem 
mais chances de transmitir a doença antes de 
morrer. 

C) Se nos locais que se enchem de água já existirem 
ovos do Aedes aegypti, eles ficam novamente 
ativos, evoluindo para o estágio de larvas, que se 
transformarão em mosquitos.  

D) O calor acelera o ciclo do mosquito, de ovo a adulto, 
que ocorre em menos dias, contribuindo para 
aumentar a sua população.  

E) O calor acelera a multiplicação do vírus dentro do 
mosquito.  

 
16 - A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que além 
da pele também poderá atingir nervos periféricos. Dentre os 
nervos listados a seguir, que podem ser atingidos na 
hanseníase, qual pode ser palpado na inserção inferior do 
músculo deltoide? 

A) Nervo ulnar 
B) Nervo mediano 
C) Nervo fibular comum 
D) Nervo tibial posterior 
E) Nervo radial 

 
 

17 - Qual dos seguintes medicamentos faz parte do tratamento 
da hanseníase palcibacilar infantil?  

A) Azitromicina 
B) Oxacilina 
C) Vancomicina 
D) Dapsona 
E) Eritromicina     

 
18 - A Portaria nº 2.583 de 10 de outubro de 2007, define em seu 
Artigo 3º, que, os usuários portadores de diabetes mellitus 
insulino-dependentes devem estar inscritos nos Programas de 
Educação para Diabéticos, promovidos pelas unidades de saúde 
do SUS, executados conforme descrito: 
I - a participação de portadores de diabetes mellitus pressupõe 
vínculo com a unidade de saúde do SUS responsável pela oferta 
do Programa de Educação, que deve estar inserido no processo 
terapêutico individual e coletivo, incluindo acompanhamento 
clínico e seguimento terapêutico, formalizados por meio dos 
devidos registros em prontuário; 
II - as ações programáticas abordarão componentes do cuidado 
clínico, incluindo a promoção da saúde, o gerenciamento do 
cuidado e as atualizações técnicas relativas a diabetes mellitus; 
III - as ações devem ter como objetivos o desenvolvimento da 
autonomia para o autocuidado, a construção de habilidades e o 
desenvolvimento de atitudes que conduzam à contínua melhoria 
do controle sobre a doença, objetivando o progressivo aumento 
da qualidade de vida e a redução das complicações do diabetes 
mellitus. 
Dessa forma assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III estão corretas. 
B) I, II e III estão incorretas. 
C) Apenas II está incorreta. 
D) Apenas I e II estão corretas. 
E) Apenas I está correta. 

 
19 - Observe as doenças de notificação compulsória listadas a 
seguir e assinale aquela que, quando ocorre deve ser notificada 
em até 24 horas aos três níveis de governo, de acordo com a 
Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014? 

A) Tétano neonatal 
B) Hantavirose  
C) Rubéola   
D) Acidente por animal peçonhento 
E) Doença de Chagas Aguda 

 
20 - O Sistema Único de Saúde (SUS), disponibiliza para as 
crianças aos 2 meses de idade, as seguintes vacinas que devem 
ser administradas na rotina, exceto: 

A) Pentavalente 
B) Antipólio 
C) Pneumocócica 10 v 
D) Hepatite A 
E) Rotavírus humano 

 
21 - De acordo o Calendário Nacional de Vacinação, disponível 
no Sistema Único de Saúde (SUS), qual a idade correta para que 
seja administrado o reforço da Meningocócica C, em situação de 
rotina? 

A) 3 meses 
B) 12 meses  
C) 15 meses 
D) 4 anos 
E) 2 anos 



 

 

 

 

 

22 - Também de acordo com o Calendário Nacional de 
Vacinação, do Sistema Único de Saúde (SUS), a 2ª dose da 
vacina contra o Rotavírus humano deve ser administrada em 
qual idade, em situação de rotina? 

A) 3 meses 
B) 4 meses 
C) 6 meses 
D) 12 meses 
E) 2 meses 

 
23 - A partir de qual idade começa o Calendário de 
Vacinação do Adulto, disponibilizado pelo Sistema Único 
de Saúde? 

A) 21 anos 
B) 18 anos 
C) 25 anos 
D) 15 anos 
E) 20 anos  

 
24 - A Candidíase é uma micose que atinge a superfície 
cutânea e/ou membranas mucosas, resultando em 
Candidíase oral, Candidíase vaginal, intertrigo, paroníquia 
e onicomicose. São medicamentos antifúngicos tópicos, 
recomendados pelo Sistema Único de Saúde, para o 
tratamento da Candidíase vulvovaginal, exceto: 

A) Metoprolol   
B) Tioconozol 
C) Clotrimazol 
D) Miconazol 
E) Terconazol  

 
25 - Dentre os Indicadores de Saúde listados a seguir, qual 
é o de Morbidade: 

A) Razão de mortalidade materna 
B) Índice de envelhecimento 
C) Razão de sexos 
D) Incidência de rubéola 
E) Taxa bruta de mortalidade 

 
26 - “Doença infecciosa aguda, transmissível, de 
distribuição universal, que compromete especificamente o 
aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza 
por paroxismos de tosse seca”. A qual doença o texto se 
refere? 

A) Criptococose 
B) Doença de Lyme 
C) Coqueluche 
D) Donovanose 
E) Febre Maculosa Brasileira 

 
27 - Na Estratégia de Saúde da Família, em qual dos 
formulários a seguir são consolidados mensalmente, os 
dados gerados pela equipe de saúde, relativos à produção e 
de marcadores para avaliação? 

A) Relatório PMA2 
B) Relatório SSA2 
C) Ficha D 
D) Ficha A 
E) Ficha B-DIA 

 
 
 
 

28 - Observe as imagens a seguir e assinale a que se referem: 
 

 

 
 

A) Pontos de Ausculta de Pinard 
B) Teste do estímulo sonoro simplificado (Tess) 
C) Manobras de Leopold   
D) Manobra de Piparote 
E) Manobras de Peristalse 

 
 
  



 

 

 

 

 

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

Vossa grande crueldade,  
Minha gram desaventura,  
vossa pouca piadade,  
com minha gram lealdade, 
de mestura, fezaram minha trestura.  
 
A qual já dentro em mim jaz  
tanto nos bofes metida,  
que m’entristece, e me faz  
que me pese co’a vida.  
 
Cesse vossa crueldade,  
mude-se minha ventura,  
que, pois tendes fermosura,  
tende também piadade  
de mestura,  
nam me mate esta tristura. 

 
Garcia de Resende e o Cancioneiro geral. In: ROCHA, 

Andrée  
Crabée. Lisboa: Instituto de Cultura Portuguesa, 

Presidência  
do Conselho de Ministros, Secretaria de Estado da Cultura,  

1979. v. 31, p. 29. (Biblioteca Breve) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. A primeira estrofe do poema é marcada pela presença dos 
pronomes VOSSA e MINHA que se referem, 
respectivamente, ao eu lírico sofredor e à amada. 
II. O tempo que predomina na primeira estrofe do poema é 
o passado, em que se encontram as causas do sofrimento do 
eu lírico. 
III. O poema é construído a partir da oposição entre um eu 
(o eu lírico) e um vós (a amada) numa relação de causa e 
consequência. 

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

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. O substantivo “fermosura” quebra a caracterização 
negativa da mulher expressa ao longo dos versos pelo eu 
lírico.  
II. Na terceira estrofe do poema, predomina o presente, que 
mostra as consequências do sofrimento do eu lírico. 
III. Na segunda estrofe, sugere-se o futuro, em que o eu 
lírico faz um pedido à amada. 

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

 
 
 
 
 

As questões de 31 a 33 referem-se ao poema seguinte: 
 

O que será (À flor da pele) 
Chico Buarque  

O que será que me dá 
Que me bole por dentro, será que me dá 
Que brota à flor da pele, será que me dá 
E que me sobe às faces e me faz corar 
E que me salta aos olhos a me atraiçoar 
E que me aperta o peito e me faz confessar 
O que não tem mais jeito de dissimular 
E que nem é direito ninguém recusar 
E que me faz mendigo, me faz suplicar 
O que não tem medida, nem nunca terá 
O que não tem remédio, nem nunca terá 
O que não tem receita 
 
O que será que será 
Que dá dentro da gente e que não devia 
Que desacata a gente, que é revelia 
Que é feito uma aguardente que não sacia 
Que é feito estar doente de uma folia 
Que nem dez mandamentos vão conciliar 
Nem todos os unguentos vão aliviar 
Nem todos os quebrantos, toda alquimia 
Que nem todos os santos, será que será 
O que não tem descanso, nem nunca terá 
O que não tem cansaço, nem nunca terá 
O que não tem limite 
O que será que me dá 
Que me queima por dentro, será que me dá 
Que me perturba o sono, será que me dá 
Que todos os tremores me vêm agitar 
Que todos os ardores me vêm atiçar 
Que todos os suores me vêm encharcar 
Que todos os meus nervos estão a rogar 
Que todos os meus órgãos estão a clamar 
E uma aflição medonha me faz implorar 
O que não tem vergonha, nem nunca terá 
O que não tem governo, nem nunca terá 
O que não tem juízo 

HOLLANDA, Chico Buarque: letra e música.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. Há uma gradação de sentimentos nos versos das linhas 1 a 7. 
II. É perceptível nos sete primeiros versos que o eu lírico tem 
controle sobre o sentimento que o invade. 
III. Diante das sensações que o envolvem, o eu lírico dessa letra 
fica confuso, surpreso, mas não consegue atribuir nome a seu 
sentimento. 

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

 
32 - Os versos 16 a 18 revelam que o sentimento do eu lírico é: 

A) carnavalesco 
B) insatisfeito e religioso 
C) doentio e triste 
D) contraditório e insaciável 
E) passageiro e incômodo 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 



 

 

 

 

 

33 - O sentimento que transtorna o eu lírico em “o que será 
(à flor da pele)”, de Chico Buarque, mesmo sem ser 
nomeado em nenhum momento, é percebido por meio de 
todos os seguintes recursos, exceto: 

A) A ideia da ausência de controle do eu lírico sobre 
suas sensações é reiterada. 

B) Emprego de palavras relacionadas à suavidade e à 
doçura para expressar a felicidade do amor 
correspondido. 

C) O eu lírico descreve as sensações que um 
sentimento, que pode ser paixão, lhe provoca. 

D) Certas ideias, importantes para a compreensão do 
sentido do texto, são repetidas de diferentes 
maneiras ao longo das estrofes. 

E) Emprego de palavras do campo semântico da 
doença a fim de expressar as sensações físicas do eu 
lírico. 

 
34 - Identifique a alternativa que apresenta um vocábulo 
com o emprego incorreto do hífen: 

A) anti-histamínico | bio-engenharia | além-mar 
B) pré-história | sub-raça | recém-nascido  
C) ex-presidiário | pós-guerra | grão-duque 
D) micro-ondas | super-humano | mal-educado 
E) arqui-inimigo | inter-regional | vice-presidente  

 
35 - Na frase “O sábio e o justo nem sempre se veem lado a 
lado”, os vocábulos destacados são modelos da seguinte 
formação de palavras: 

A) Derivação regressiva 
B) Derivação parassintética 
C) Derivação imprópria 
D) Composição por justaposição 
E) Composição por aglutinação 

 
A questão 36 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

36 - Na frase “Ouvi dizer que este é o computador mais 
rápido já construído!” o adjetivo RÁPIDO encontra-se no 
grau: 

A) superlativo relativo de inferioridade 
B) superlativo absoluto sintético 
C) superlativo absoluto analítico 
D) superlativo relativo de superioridade 
E) comparativo de superioridade 

 
37 - A forma correta para preencher a frase “Passo ___ 
passo, ele começou ___ exercitar-se e dedicou-se ___ ioga”, 
é: 

A) a - à - à 
B) à - a - à 
C) à - à - a 
D) à - a - a  
E) a - a - à 

A questão 38 refere-se a tira seguinte: 

 
38 - Identifique a figura de linguagem presente na tira: 

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

 
39 - A concordância verbal está correta apenas em: 

A) Eram quase sete horas da manhã quando saímos de 
casa. 

B) Ontem foram dia dez de setembro. 
C) A roupa era uns trapos. 
D) Fazem semanas que ela não aparece.  
E) Não ia à aula haviam semanas. 

 
A questão 40 refere-se a tira seguinte: 
 

 
40 - O período existente no 2º quadrinho apresenta todas as 
seguintes ocorrências exceto: 

A) uma oração principal 
B) dois objetos diretos 
C) uma oração subordinada substantiva subjetiva 
D) uma oração subordinada substantiva objetiva direta 
E) um período composto por coordenação e 

subordinação 
 
 




