
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI 

 

* 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 14/12/2015, 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 DE SÃO JOÃO DO SABUGI, de 25/09/2015 e suas Retificações. 
 * 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: 13 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ENFERMEIRO - PSF 



 

 

 

  

PARTE I – ENFERMEIRO - PSF 
 
01 - No processo histórico da enfermagem são personagens 
responsáveis pelas Teorias, do Autocuidado e do Alcance dos 
Objetivos, respectivamente? 

A) Sister Calista Roy e Myra E. Levine 
B) Dorothea Orem e Imogenes King 
C) Dorothea Orem e Florence Nightingale 
D) Sister Calista Roy e Dorothea Orem 
E) Hildergard Peplau e Martha Rogers 

 
02 - Baseado na Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
assinale a alternativa incorreta: 

A) Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

B) Art. 1º. Esta lei regula, em todo o território nacional, 
as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou 
privado. 

C) Art. 8º 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. 

D) Art. 3º. O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

E) Art. 10º. Os municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver em conjunto as ações e os serviços 
de saúde que lhes correspondam. 

 
03 - Considere as proposições I, II e III referentes aos 
objetivos do Sistema Único de Saúde SUS, de acordo com a 
Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  
I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde; 
II - A formulação de política de saúde destinada a promover, 
nos campos econômico e social, a observância do disposto no 
§ 1º do art. 2º desta lei; 
III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

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

 
04 - A Lei que regulamenta o Exercício Profissional da 
Enfermagem, 7.498, de 25 de junho de 1986, define em seu 
Artigo 4º, que a programação de enfermagem inclui: 

A) A administração de unidades de saúde. 
B) A participação em entidades de classe. 
C) A ocupação de cargos eletivos. 
D) A participação em agências de fomento à pesquisa 

científica. 
E) A prescrição da assistência de enfermagem.  

 

05 - A Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, ainda reconhece 
os seguintes profissionais da área de enfermagem e garante 
a sua atividade em qualquer unidade da federação 
brasileira: 

A) Apenas Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e 
Auxiliar de Enfermagem. 

B) Apenas Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. 
C) Apenas Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, 

Auxiliar de Enfermagem e Parteira. 
D) Apenas Enfermeiro. 
E) Apenas Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem. 

 
06 - No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
definido pela Resolução do Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN), 311 do ano de 2007, o Capítulo I 
aborda a seguinte matéria: 

A) Relações profissionais. 
B) Relações com a pessoa, família e coletividade. 
C) Relações com os trabalhadores de enfermagem, 

saúde e outros. 
D) Relações com as organizações da categoria. 
E) Relações com as organizações empregadoras. 

 
07 - Ainda no Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, definido pela Resolução do Conselho 
Federal de Enfermagem (COFEN), 311 do ano de 2007, 
qual das seguintes alternativas se refere a um direito, em 
relação ao sigilo profissional? 

A) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade 
profissional, exceto casos previstos em lei, ordem 
judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa 
envolvida ou de seu representante legal. 

B) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob 
sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo 
profissional. 

C) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou 
fatos de forma que os envolvidos possam ser 
identificados. 

D) Realizar e participar de atividades de ensino e 
pesquisa, respeitadas as normas ético-legais. 

E) Abster-se de revelar informações confidenciais de 
que tenha conhecimento em razão de seu exercício 
profissional a pessoas ou entidades que não estejam 
obrigadas ao sigilo. 

 
08 - Nas alternativas a seguir, qual se refere a escala 
utilizada como ajuda na prevenção de úlceras por pressão? 

A) Escala de Snow 
B) Escala de Jackson 
C) Escala de Turner 
D) Escala de Braden 
E) Escala de Glasgow 

  
09 - Considerando a grande necessidade de atenção à 
população idosa e visando a sua qualidade de vida 
responda: São medidas preventivas de úlceras por pressão 
em idosos, exceto: 

A) Adoção de colchão de água 
B) Mudar o decúbito a cada duas horas 
C) Cuidados de higiene pessoal 
D) Evitar dobras no lençol 
E) Nutrição adequada 



 

 

 

  

10 - A mulher passa por modificações orgânicas durante o 
climatério que podem implicar na diminuição da resposta 
sexual. Dentre as alterações listadas a seguir, qual a que não 
está adequada a este período? 

A) A lubrificação vaginal menos intensa e mais 
demorada, sendo necessário, às vezes, um maior 
estímulo sexual.  

B) O maior efeito da deficiência estrogênica sobre a pelve 
é o aumento do fluxo sanguíneo, que pode promover 
pequenas hemorragias no aparelho genital. 

C) É possível ocorrer também um adelgaçamento dos 
tecidos vaginais, que pode levar à dor nas relações 
sexuais, tornando a perspectiva do sexo com 
penetração, motivo de ansiedade e de falta de 
satisfação. 

D) O declínio da função hormonal ovariana no climatério 
determina modificações significativas nos órgãos 
genitais internos e externos que podem influenciar a 
resposta sexual.  

E) Há redução de parte do tecido adiposo dos grandes 
lábios e retração dos pequenos lábios e do clitóris. 

 
11 - Os índices de nascimentos por cesariana no Brasil vêm 
aumentando por vários motivos e preocupando as autoridades 
sanitárias. Nas alternativas a seguir, qual representa uma 
Indicação obstétrica absoluta de parto cesáreo? 

A) Feto não reativo em trabalho de parto.  
B) Apresentação pélvica.  
C) Cesária prévia. 
D) Macrossomia fetal. 
E) Desproporção céfalo-pélvica. 

 
12 - Considerando as doenças sexualmente transmissíveis 
listadas a seguir, qual a que tem como agente etiológico um 
vírus? 

A) Donovanose  
B) Cancro mole 
C) Linfogranuloma venéreo 
D) Condiloma acuminado  
E) Tricomoníase 

 
13 - Em relação ao Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 
assinale a alternativa incorreta: 

A) É o causador da AIDS e ataca o sistema imunológico,  
B) O HIV depois de se multiplicar, rompe os macrófagos 

em busca de outros para continuar a infecção. 
C) As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. É 

alterando o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de 
si mesmo. 

D) Ter o HIV não é o mesmo que ter a AIDS. Há 
soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas 
ou desenvolver a doença. Mas, podem transmitir o 
vírus a outros pelas relações sexuais desprotegidas, 
pelo compartilhamento seringas contaminadas ou de 
mãe para filho durante a gravidez e a amamentação.  

E) O HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos 
Lentiviridae. Esses vírus compartilham algumas 
propriedades comuns: período de incubação 
prolongado antes do surgimento dos sintomas da 
doença, infecção das células do sangue e do sistema 
nervoso e supressão do sistema imune. 

 

14 - Observe as proposições a seguir sobre a hanseníase e 
responda: 
I- A hanseníase só tem cura quando diagnosticada 

precocemente. 
II- Os casos com baciloscopia positiva são classificados 

como multibacilares. 
III- O tratamento dos casos paucibacilares é de 6 a 9 meses. 

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

 
15 - Um portador de hanseníase que apresenta à avaliação 
neurológica simplificada, alteração de sensibilidade plantar 
está com qual nervo sendo atingido?  

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

 
16 - Qual dos medicamentos listados a seguir faz parte dos 
esquemas de tratamento da Hanseníase e da Tuberculose? 

A) Clofazimina 
B) Ofloxacino 
C) Oxacilina 
D) Rifampicina 
E) Pirazinamida  

 
17 - Dentre as doenças de notificação compulsória listadas 
a seguir, qual deve ser de notificação imediata, de acordo 
com a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014? 

A) Leishmaniose Tegumentar Americana 
B) Sífilis congênita 
C) Lassa  
D) Tuberculose 
E) Hepatites virais 

 
18 - De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, 
disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), qual a dose 
da pentavalente que será administrada aos seis meses em 
situação de rotina? 

A) 1ª dose 
B) 2ª dose 
C) 1º reforço 
D) 2º reforço 
E) 3ª dose 

 
19 - De acordo o Calendário Nacional de Vacinação, 
disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), com 
quantos anos será feito o último reforço da vacina contra a 
pólio, em situação de rotina? 

A) 4 anos 
B) 3 anos 
C) 2 anos  
D) 5 anos 
E) 6 anos 

 
 
 
 



 

 

 

  

20 - Também de acordo com o Calendário Nacional de 
Vacinação, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), qual 
a faixa de idade que corresponde ao Calendário de Vacinação 
para adolescentes? 

A) 12 a 16 anos 
B) 9 a 15 anos 
C) 10 a 19 anos 
D) 12 a 20 anos 
E) 11 a 18 anos 

 
21 - A vacina BCG, além de proteger contra a Tuberculose 
também protege contra que outra doença? 

A) Rotavírus 
B) Hepatite B 
C) Donovanose 
D) Hanseníase 
E) Febre amarela 

 
22 - São vacinas que devem ser administradas a crianças aos 4 
meses de idade, em situação de rotina de acordo com o 
Calendário Nacional de Vacinação, disponível no Sistema 
Único de Saúde (SUS): 

A) Pentavalente, antipólio, pneumocócica 10 v e rotavírus 
humano. 

B) Meningocócica C, hepaite A e tríplice viral. 
C) Pentavalente, antipólio, tríplice viral e hepatite A. 
D) Pneumocócica 10 v, pentavalente e antipólio. 
E) Hepatite B e febre amarela. 

 
23 - Observe as alternativas a seguir e assinale aquela que 
apresenta apenas indicadores de saúde de cobertura: 

A) Cobertura de consultas de pré-natal, Cobertura vacinal, 
Número de leitos hospitalares por habitante. 

B) Proporção de partos cesáreos, Razão entre nascidos 
vivos informados e estimados, Proporção de 
internações hospitalares (SUS) por especialidade. 

C) Gasto público com saúde per capita, Número de 
profissionais de saúde por habitante, Proporção de 
nascidos vivos de baixo peso ao nascer. 

D) Taxa de prevalência de excesso de peso, Taxa de 
prevalência de aleitamento materno, Incidência de 
sarampo. 

E) Taxa de incidência de aids, Taxa de mortalidade 
infantil, Taxa de analfabetismo. 

 
24 - Assinale qual das fontes de informação listadas a seguir 
não gera um indicador de saúde? 

A) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC) 

B) Sistema de Informações de Agravos de Notificação 
(SINAN) 

C) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) 

D) Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) 
E) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

 
25 - Qual dos seguintes formulários listados a seguir é utilizado 
pelo enfermeiro para consolidar mensalmente os dados gerados 
pelos agentes comunitários de saúde? 

A) Ficha D 
B) Ficha A 
C) Ficha B-DIA 
D) Relatório SSA2 
E) Relatório PMA4 

26 - Dentre as funções atribuídas ao agente comunitário de 
saúde na equipe de saúde da família, qual não se aplica? 

A) Aferição de sinais vitais 
B) Visita domiciliar 
C) Cadastramento das famílias 
D) Atualização do cartão sombra de vacinas 
E) Pesagem dos recém-nascidos 

 
27 - Para um paciente que apresenta no momento uma 
pressão arterial de 90x50 mmHg, qual dos seguintes 
medicamentos deverá ser evitado? 

A) Noradrenalina 
B) Levofloxacino 
C) Furosemida  
D) Prednisona 
E) Metocloplamida   

 
28 - “Doença parasitária humana crônica, caracterizada 
pelo aparecimento de nódulos subcutâneos fibrosos sobre 
superfícies ósseas, em várias regiões, como ombros, 
membros inferiores, pelves e cabeça. Os nódulos são 
indolores e móveis e neles são encontrados os vermes 
adultos que eliminam as microfilárias, que, ao se 
desintegrarem na pele, causam manifestações cutâneas 
agudas, como o prurido intenso, ou crônicas, 
caracterizadas por xerodermia, liquenificação ou 
pseudoictiose, despigmentação nas regiões pré-tibial e 
inguinal, atrofia e estase linfática”. A qual doença o texto 
se refere? 

A) Leishmaniose Visceral 
B) Linfogranuloma Venéreo 
C) Mononucleose Infecciosa 
D) Oncocercose 
E) Peste 

 



 

 

 

  

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

[...] Até há pouco a vila tinha apenas uma rua. 
Chamavam-lhe, por ironia, a Rua do Meio. Agora, outros 
caminhos de areia solta se abriram num emaranhado. Mas 
a vila é ainda demasiado rural, falta–lhe a geometria dos 
espaços arrumados. Lá estão os coqueiros, os corvos, as 
lentas fogueiras que começam a despontar. As casas de 
cimento estão em ruína, exaustas de tanto abandono. Não 
são apenas casa destroçadas: é o próprio tempo 
desmoronado. [...] 

Dói-me a ilha como está, a decadência das casas, a 
miséria derramada pelas ruas. Mesmo a natureza parece 
sofrer de mau-olhado. Os capinzais se estendem secos, 
parece que empalharam o horizonte. À primeira vista, tudo 
definha. No entanto, mais além, à mão de um olhar, a vida 
reverbera, cheirosa como um fruto em verão: enxames de 
crianças atravessam os caminhos, mulheres dançam e 
cantam, homens falam alto, donos do tempo. 

COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa 
chamada terra. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. P. 

27-28. (Fragmento). 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Para Mariano, Rua do Meio é um nome irônico, pois 
durante muito tempo só existiu uma rua em Luar-do-chão. 
II. As imagens sobre a vila descrita no final do 1º 
parágrafo provocam no leitor a impressão de decadência. 
III. Os adjetivos EXAUSTAS e DESMORONADO 
aparecem, no trecho, em um contexto comum porque 
explicitam atributos próprios dos termos a que se referem. 

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

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. O uso dos adjetivos EXAUTO e DESMORONADO (1º 
parágrafo) ajuda o narrador a tornar mais subjetiva a sua 
descrição de “Luar-do-Chão”. 
II. No segundo parágrafo identificamos o verbo 
“empalhar” de uso pouco comum e que ajuda o narrador a 
construir a imagem de uma natureza “exuberante” e digna 
de orgulho dos que a usufruem. 
III. Na passagem “Dói-me a ilha como está”, a escolha do 
verbo revela o desejo do narrador de expressar emoções 
claramente particulares. 

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

 
31 - Que adjetivo no 2º parágrafo é utilizado de maneira 
semelhante a “desmoronado” (1º parágrafo)? 

A) secos 
B) alto 
C) derramada 
D) mau-olhado  
E) cheirosa 

32 - Uma expressão no último parágrafo, revela ao leitor 
eu a imagem de decadência pode ser algo percebido 
somente pelo narrador. Que expressão é essa? 

A) mais além 
B) no entanto 
C) mau-olhado 
D) à primeira vista 
E) donos do tempo 

 
33 - Identificamos a seguinte figura de linguagem persente 
no cartum abaixo: 

 
A) pleonasmo 
B) metonímia 
C) hipérbole 
D) catacrese 
E) eufemismo 

 
34 - Observe as orações seguintes: 
I. Ando muito distraída ultimamente. 
II. Nunca andei tanto para chegar a algum lugar. 
Assinale a alternativa incorreta com relação as orações: 

A) Ambas apresentam predicado verbo-nominal. 
B) “ANDAR” em I classifica-se como verbo de 

ligação e está associado a um predicativo de 
sujeito. 

C) O verbo “ANDAR” em II é intransitivo e está 
associado a um adjunto adverbial. 

D) A oração I apresenta predicado nominal. 
E) A oração II apresenta predicado verbal. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

35 - A alternativa que completa corretamente a sentença 
“__ cliente solicitou __ outra recepcionista __ troca de 
consulta” é: 

A) À – à – a 
B) A – a – à  
C) A – à – a 
D) A – à – à 
E) A – a – a  

 
36 - Leia a tira seguinte: 

 
 

O vocábulo “NÃOs” no segundo quadrinho é um exemplo 
do seguinte processo de formação das palavras: 

A) parassíntese 
B) derivação regressiva 
C) composição por aglutinação 
D) derivação imprópria 
E) neologismo 

 
A questão 37 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
37 - O termo destacado apresenta um exemplo da seguinte 
voz verbal: 

A) voz passiva pronominal 
B) voz passiva analítica 
C) voz ativa 
D) voz reflexiva 
E) nenhuma das respostas anteriores. 

 
38 - No período “Mesmo que isso a faça atrasar-se um 
pouco, Janete passará pela casa de sua mãe primeiro” é 
possível identificar a seguinte conjunção: 

A) subordinativa concessiva 
B) subordinativa condicional  
C) subordinativa conformativa 
D) subordinativa consecutiva 
E) coordenativa explicativa 

 
 
 

39 - Na frase “Nas férias, papai dava-se o prazer da pesca”, 
a função sintática do termo destacado é: 

A) objeto direto 
B) aposto 
C) índice de indeterminação do sujeito 
D) sujeito de infinitivo 
E) objeto indireto 

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

A) O casal estava aflito pela chegada do filho. 
B) Você está apto à função. 
C) O estudo deveria ser acessível para todos. 
D) Ela ficou imbuída em lembranças. 
E) Tenho respeito para com meus pais.  

 
 
 
 
 

 




