
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA 

 

* 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 31/08/2015, 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 TEIXEIRA, republicado por incorreção em 10/06/2015. 
 * 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: 30 DE AGOSTO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ENFERMEIRO - PSF 



 

 

 

  

PARTE I – ENFERMEIRO - PSF 
 
01 - Assinale as guerras que tiveram atuação de duas 
importantes personagens da história da enfermagem, que foram 
Florence Nightingale e Ana Neri, respectivamente: 

A) Guerra do Paraguai e Guerra do Uruguai 
B) Guerra do Uruguai e Guerra dos 100 anos 
C) Guerra do Uruguai e Guerra da Croácia 
D) Guerra da Inglaterra e Guerra de Roma  
E) Guerra da Criméia e Guerra do Paraguai 

 
02 - Quais as Instâncias Colegiadas das quais trata a Lei 
8.142/90? 

A) Secretaria de Saúde e Coordenação de Saúde 
B) Estratégia de Saúde da Família e Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde 
C) Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de 

Saúde 
D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde 
E) Secretaria de Educação em Saúde e Ministério da 

Saúde 
 

03 - No atual Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, baseado na Resolução do Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN), 311/2007, na Seção das relações com 
a pessoa, família e coletividade são responsabilidades e 
deveres, exceto: 

A) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e 
consequências decorrentes de exames e de outros 
procedimentos, na condição de membro da equipe de 
saúde. 

B) 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. 

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

D) Prestar assistência de enfermagem sem discriminação 
de qualquer natureza. 

E) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem 
em condições que ofereçam segurança, mesmo em 
caso de suspensão das atividades profissionais 
decorrentes de movimentos reivindicatórios da 
categoria. 

 
04 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-
SUS 01/2001, trata dos seguintes aspectos, exceto: 

A) Amplia as responsabilidades dos municípios na 
Atenção Básica 

B) Aumenta o Piso da Atenção Básica 
C) Define o processo de regionalização da assistência 
D) Cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade 

de gestão do Sistema Único de Saúde 
E) Procede à atualização dos critérios de habilitação de 

estados e municípios 
 

05 - Assinale a alternativa que apresenta um exame 
imprescindível para realização do diagnóstico de hanseníase?  

A) Baciloscopia  
B) Biópsia 
C) Teste de sensibilidade cutânea 
D) Eletroneuromiografia 
E) Hemograma  

06 - Em qual região do corpo comumente pode ser usado o 
fio dental para teste de comprometimento neural na 
hanseníase: 

A) Olhos 
B) Boca 
C) Nariz 
D) Mãos  
E) Pés  

 
07 - A hanseníase é uma doença infecto contagiosa que 
atinge a pele e os nervos periféricos. O enfermeiro precisa 
saber realizar a avaliação neurológica simplificada 
objetivando prevenir incapacidades físicas nos pacientes. 
Observe a figura abaixo que destaca os principais nervos 
atingidos pela doença. Qual dentre os nervos em destaque, 
quando atingido é responsável pela perda de sensibilidade 
na córnea? 

 
A) Nervo Ulnar 
B) Nervo Facial 
C) Nervo Auricular 
D) Nervo Trigêmio 
E) Nervo Mediano 

 
08 - Qual das seguintes doenças atinge o Sistema Nervoso 
Central e é invariavelmente fatal: 

A) Doença de Crohn 
B) Botulismo 
C) Lupus Eritematoso Sistemico 
D) Meningite Meningococica 
E) Doença de Creutzfeldt-Jakob 

 
09 - O termo: “Termorregulação ineficaz”, se refere a 
um(a): 

A) Diagnóstico de Enfermagem 
B) Prescrição de Enfermagem 
C) Sinal vital 
D) Evolução de enfermagem 
E) Ocorrência de enfermagem 

 
10 - Qual das seguintes vacinas faz parte do Calendário de 
Vacinação do Adolescente do Sistema Único de Saúde? 

A) Tetravalente 
B) Pneumocócica  
C) Tríplice viral 
D) Meningocócica C (conjugada) 
E) Influenza sazonal 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

11 - O gráfico a seguir representa o número de casos de 
tuberculose para cada 100 mil habitantes, nas regiões do 
Brasil, de acordo com dados do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação – SINAN, 2011. Localize em qual 
posição se encontra o Nordeste: 
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A) 1º lugar 
B) 2º lugar 
C) 4º lugar 
D) 3º lugar 
E) 5º lugar 

 
12 - De acordo com o Calendário de Vacinação da Criança, 
disponível no Sistema Único de Saúde, qual das seguintes 
vacinas tem sua 1ª dose administrada aos 3 meses de idade? 

A) Tetravalente 
B) Pneumocócica  
C) Hepatite B 
D) Menigocócica C (conjugada) 
E) Tríplice viral 

 
13 - Qual das seguintes vacinas do Calendário de Vacinação 
do Adulto, disponível no Sistema Único de Saúde, deve ser 
administrada em dose única? 

A) Influenza Sazonal 
B) Hepatite B 
C) Tríplice viral 
D) Dupla Adulto 
E) Febre Amarela 

 
14 - De acordo com o manual de Eventos Adversos Pós-
Vacinação do Ministério da Saúde, assinale os possíveis 
eventos adversos que ocorrem após a vacina contra a Hepatite 
B? 

A) Ardência de curta duração no local da injeção, 
eritema, hiperestesia e enduração, choro persistente e 
linfadenopatia regional 

B) Abscessos locais, febre, dor e enduração no local da 
injeção, fadiga, tontura, cefaléia, irritabilidade, 
desconforto gastrintestinal leve e púrpura 
trombocitopênica 

C) Febre, mialgia, ulceração e cefaleia 
D) Úlcera com diâmetro maior que 1cm, abscesso 

subcutâneo, frio, abscesso subcutâneo quente, 
linfadenopatia regional supurada, cicatriz quelóide, 
reação lupóide 

E) Apenas dor no local da injeção. 
 

15 - São alterações que podem surgir durante o Climatério, 
exceto: 

A) Calor 
B) Aumento de diurese 
C) Rubor 
D) Diminuição da libido 
E) Palpitações  

16 - São métodos de desbridamento de feridas, exceto: 
A) Cirúrgico 
B) Mecânico 
C) Iônico  
D) Autolítico 
E) Osmótico 

 
17 - São materiais usados para proteção ao redor da ferida, 
exceto: 

A) Ácidos graxos essenciais (AGE) 
B) Filmes transparentes 
C) Hidrocolóides 
D) Bandagens de camada múltipla 
E) Óxido de zinco 

 
18 - Agente infeccioso, indivíduo, porta de entrada, forma 
de transmissão, porta de saída e fonte representam elos que 
correspondem a: 

A) Cadeia Epidemiológica 
B) Reação em cascata 
C) Ciclo infeccioso 
D) Ciclo do esquistossoma 
E) Gênese do processo infeccioso  

 
19 - Qual o nome do material gorduroso branco, formado 
pelo acúmulo de secreção das glândulas sebáceas que 
inclui células epiteliais e lanugem, recobrindo a pele do 
bebê ao nascimento? 

A) Muco  
B) Vérnix caseoso 
C) Ictiose 
D) Placenta 
E) Mecônio  

 
20 - Um paciente apresenta os seguintes parâmetros na 
Escala de Coma de Glasgow (abertura ocular = nenhuma; 
resposta verbal = palavras inapropriadas; resposta motora 
= flexão anormal). Dessa forma qual o Glasgow desse 
paciente? 

A) 7 
B) 4 
C) 1 
D) 2 
E) 10 

 
21 - Qual das seguintes doenças exige tratamento em 
ciclos através da pulsoterapia? 

A) Lúpus Eritematoso Sistêmico 
B) Diabetes insipidus 
C) Calazar 
D) Insuficiência cardíaca 
E) Esquitossomose 

 
22 - O enfermeiro deve estar sempre atento ao cálculo de 
gotejamento de soluções. Qual deve ser o gotejamento 
para infundir 1,5 litros de soro em 12 horas? 

A) 7 gotas por minuto 
B) 28 gotas por minuto 
C) 14 gotas por minuto 
D) 21 gotas por minuto 
E) 42 gotas por minuto 

 
 



 

 

 

  

23 - São doenças causadas por vírus, exceto: 
A) Caxumba 
B) Tracoma  
C) Catapora  
D) Febre amarela 
E) Hepatite A 

 
24 - Para um paciente que apresenta estado de coma e 
hipotensão arterial, qual o medicamento de escolha usado 
para aumentar a pressão? 

A) Noradrenalina 
B) Dopamina 
C) Captopril 
D) Enalapril 
E) Sustrate  

 
25 - Qual das seguintes doenças de notificação 
compulsória não necessita de notificação imediata? 

A) Poliomielite 
B) Coqueluche 
C) Cólera 
D) Malária na região Amazônica 
E) Doença de Chagas Aguda 

 
26 - Qual a Lei que redireciona a assistência em saúde 
mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em 
serviços de base comunitária e dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas com transtornos mentais? 

A) 8.080/90 
B) 7.498/86 
C) 10.216/01 
D) 8.142/90 
E) 10.220/00 

 
27 - São programas do Ministério da Saúde destinados à 
diminuição dos leitos psiquiátricos e melhoria da atenção 
ao paciente psiquiátrico, exceto: 

A) Programa Nacional de Avaliação do Sistema 
Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria) 

B) Programa de Volta para Casa  
C) Centros de Atenção Psicossocial 
D) Residências Terapêuticas 
E) Programa de Fomento a Assistência Hospitalar 

Psiquiátrica no SUS (PFH) 
 

28 - Qual dos procedimentos é contraindicado após a 
passagem da Sonda Nasoenteral em adultos? 

A) Retirar o fio guia 
B) Encaminhar o paciente para radiografia de tórax 
C) Realizar o teste com seringa com ar 
D) Confirmar o posicionamento auscultando com 

estetoscópio  
E) Reposicionar o fio guia 

 
 

 

 

 

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

 
ESPERANÇAS 

 
 Apesar de 4 bilhões de pessoas viverem na 
pobreza, entre os seis bilhões de habitantes da Terra, as 
pessoas simples continuam a acreditar num futuro melhor. 
Não importa se esse sentimento brota da emoção, da fé ou 
da esperança.  O importante é ressaltar que a crise de 
uma concepção científica do mundo abre, agora, a 
perspectiva de que os caminhos da história não sejam 
apenas aqueles previstos pelas largas avenidas das 
ideologias modernas. Os atalhos são, hoje, as vias 
principais, como o demonstram o Fórum Social de Porto 
Alegre e a força das mobilizações contra o atual modelo de 
globalização. Assim como o aparente perfil caótico da 
natureza ganha um sentido evolutivo e coerente na esfera 
biológica, do mesmo modo haveria um nível – que o 
Evangelho denomina amor – em que as relações humanas 
tomam a direção da esperança. É verdade que, com o Muro 
de Berlim, ruiu quase tudo aquilo que sinalizava um futuro 
sem opressores e oprimidos. Agora as leis do mercado 
importam mais do que as leis da ética.  
      Mas, 
e a pobreza de 2/3 da humanidade? O que significa falar 
em liberdades quando não se tem acesso a um prato de 
comida? Está é a grande contradição da atual conjuntura: 
nunca houve tanta liberdade para tantos famintos! Mesmo 
os povos que no decorrer das últimas décadas não 
conheceram a pobreza e o desemprego agora se deparam 
com esses flagelos, como ocorre nos países do leste 
europeu.  A ironia é que, hoje, aqueles povos são livres 
para escolher seus governantes, podem circular por suas 
fronteiras e manifestar suas discordâncias em público. Mas 
lhes é negado o direito de escolher um sistema social que 
não assegure a reprodução do capital privado. 

                           (Frei Beto, in 
O Dia, 19/8/01) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. O texto pode ser entendido como um manifesto contrário 
ao capitalismo.  
II. Segundo o autor, os povos do antigo bloco comunista 
do leste europeu continuam sem liberdade de expressão.
  
III. No trecho “Nunca houve tanta liberdade para tantos 
famintos”, o autor questiona o valor da globalização. 

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

 
30 - O vocábulo “RESSALTAR” (2º parágrafo) pode ser 
substituído sem alteração semântica por: 

A) afirmar  
B) apontar  
C) dizer  
D) demonstrar 
E) destacar 

 



 

 

 

  

31 - No texto, só não há correspondência entre: 
A) aqueles povos e lhes 
B) atual modelo de globalização e sentido evolutivo 
C) esse sentimento e crença num futuro melhor 

  
D) atalhos e Fórum e força das mobilizações  
E) Muro de Berlim e opressores e oprimidos 

     
32 - De acordo com o autor, o enorme paradoxo do mundo 
atual seria: 

A) sistema social – capital privado  
B) esfera biológica – amor  
C) concepção científica – fé  
D) simplicidade – esperança 
E) liberdade – fome 

 
A questão 33 refere-se ao quadrinho seguinte: 
 

 
 
33 - Na segunda fala de “Hagar” identificamos a seguinte 
“figura de linguagem”: 

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

 
As questões de 34 a 36 referem-se ao texto seguinte: 
 

QUADRILHA 
 
João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 
que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 
que não tinha entrado na história. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia completa e 
prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973. p. 69. 

   
34 - Identifique a quantidade de orações subordinadas 
adjetivas existente no texto: 

A) 06  
B) 05  
C) 02   
D) 03   
E) 04 

 
35 - A função sintática de “para os Estado Unidos” (quarto 
verso) é: 

A) adjunto adnominal  
B) vocativo   
C) adjunto adverbial  
D) aposto   
E) objeto direto 

36 - Qual a circunstância expressa pelo adjunto adverbial 
“de desastre” na frase “Raimundo morreu de desastre”? 

A) assunto  
B) causa  
C) lugar  
D) modo  
E) finalidade 

 
37 - Identifique a sequência em que se classificou uma 
palavra, quanto ao processo de formação de palavras, de 
forma errada: 

A) amanhecer / infelizmente (derivação 
parassintética)  

B) historiador / escolado (derivação sufixal)  
C) pré-escola / desleal (derivação prefixal)  
D) combate / pesca (derivação regressiva) 
E) o jantar / o amanhã (derivação imprópria) 

 
38 - Identifique a oração cujo acento indicador de crase foi 
empregado de forma incorreta: 

A) Isso foi feito à custa de muito esforço.  
B) Fiz referência às pessoas interessadas.  
C) Amanhã devo ir à praia.  
D) A Europa vai à Marte. 
E) Assisti àquele filme que você me recomendou. 

 
39 - Todas as orações seguintes apresentam regência 
verbal correta, exceto: 

A) Essas palavras procedem do árabe.  
B) Visávamos a uma posição de destaque.  
C) Aquela instituição assiste aos trabalhadores.  
D) Aspiramos um ar poluído. 
E) Esqueci-me do assunto da prova. 

 
40 - Em que frase a concordância do termo destacado está 
correta? 

A) Mariana teve menos oportunidades  na vida do 
que João Pedro.  

B) Os professores estavam quite com a secretaria.  
C) É proibido a venda de ingressos por cambistas.  
D) Caminhada pela manhã é boa.  
E) Havia muita queixas contra ele.                                   

 
 

 




