
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA 

 

* 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 19/10/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA, de 13/07/2015. 
 * 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: 18 DE OUTUBRO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 
ENFERMEIRO PLANTONISTA 



 

 

 

  

PARTE I – ENFERMEIRO PLANTONISTA 
 
01 - Baseando-se no Processo Histórico da Enfermagem 
analise as alternativas a seguir e assinale a que o Teórico está 
em desacordo com a Teoria proposta: 

A) Teoria do Modelo Conceitual do Homem – Imogenes 
King 

B) Teoria Holística – Myra E. Levine  
C) Teoria das relações interpessoais em enfermagem – 

Hildegard Peplau 
D) Teoria do Autocuidado – Dorothea Orem 
E) Teoria da Adaptação – Sister Calista Roy 

 
02 - Qual a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN), que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem 
em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 
profissional de Enfermagem, e dá outras providências? 

A) 130/2000 
B) 200/2010 
C) 12/1998 
D) 358/2009 
E) 403/2008 

 
03 - Nas alternativas a seguir, qual não representa um dos 
Diagnósticos de Enfermagem, incluídos na NANDA 

A) Autocontrole ineficaz da saúde 
B) Deglutição prejudicada 
C) Risco de desequilíbrio eletrolítico 
D) Diarreia  
E) Risco de mobilidade gastrintestinal perfusional 

 
04 - O que diz a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, em 
sua Disposição Preliminar, referente ao Sistema Único de 
Saúde? 

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) 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). 

C) As comissões intersetoriais terão a finalidade de 
articular políticas e programas de interesse para a saúde, 
cuja execução envolva áreas não compreendidas no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

D) As ações e serviços de saúde voltados para o 
atendimento das populações indígenas, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei. 

E) Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, 
o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, a atividade física, o transporte, o 
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

 
 
 

05 - “A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 
anos, com a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para 
a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde”. 
Em qual Lei foram estabelecidos esses critérios referentes 
às Conferências de Saúde? 

A) Lei 8.080/90 
B) Lei 10.120/88 
C) Lei 7.498/86 
D) Lei 8.142/90 
E) Lei 3.230/00 

 
06 - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 
alocados como, exceto: 

A) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta; 

B) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional; 

C) Investimentos previstos em decreto provenientes 
dos Royalties do Petróleo. 

D) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde; 

E) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.  

 
07 - “A enfermagem e suas atividades auxiliares somente 
podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e 
inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, com 
jurisdição na área onde ocorre o exercício”. Onde se 
encontra inserido esse texto? 

A) Lei 7.498/90 
B) Lei 8.080/90 
C) Lei 7.009/88 
D) Lei 7.498/86 
E) Lei 3.430/00 

 
08 - Resolução COFEN Nº 477/2015, dispõe sobre a 
atuação de Enfermeiros na assistência às gestantes, 
parturientes e puérperas. De acordo com essa resolução: 
aos Enfermeiros que não possuam certificado de 
especialista em Enfermagem Obstétrica, como integrante 
da equipe de saúde compete, exceto:  

A) Assistência de enfermagem à gestante, parturiente, 
puérpera e ao recém-nascido; 

B) Acompanhamento da evolução e do trabalho de 
parto; 

C) Execução do parto sem distócia; 
D) Prescrição da assistência de Enfermagem, conforme 

normativas do COFEN; 
E) Direção do órgão de enfermagem integrante da 

estrutura básica da instituição de saúde, pública e 
privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem, relacionado à área da obstetrícia; 

 
 
 
 



 

 

 

  

09 - A Resolução COFEN Nº 427/2012, normatiza os 
procedimentos da enfermagem no emprego de contenção 
mecânica de pacientes. De acordo com essa resolução é 
incorreto afirmar: 

A) A contenção mecânica de paciente será empregada 
quando o paciente estiver agitado demais. 

B) Todo paciente em contenção mecânica deve ser 
monitorado atentamente pela equipe de 
Enfermagem, para prevenir a ocorrência de eventos 
adversos ou para identificá-los precocemente. 

C) Todos os casos de contenção mecânica de 
pacientes, as razões para o emprego e sua duração, 
a ocorrência de eventos adversos, assim como os 
detalhes relativos ao monitoramento clínico, devem 
ser registrados no prontuário do paciente. 

D) É vedado aos profissionais da Enfermagem o 
emprego de contenção mecânica de pacientes com 
o propósito de disciplina, punição e coerção, ou por 
conveniência da instituição ou da equipe de saúde. 

E) Os profissionais da Enfermagem, excetuando-se as 
situações de urgência e emergência, somente 
poderão empregar a contenção mecânica do 
paciente sob supervisão direta do enfermeiro e, 
preferencialmente, em conformidade com 
protocolos estabelecidos pelas instituições de saúde, 
públicas ou privadas, a que estejam vinculados. 

 
10 - Qual a vacina e a quantidade de doses recomendadas 
para um comunicante adulto de um portador de 
hanseníase, que nunca se vacinou? 

A) BCG – duas doses 
B) BCG – 3 doses 
C) dT – uma dose 
D) BCG – uma dose 
E) dT – 3 doses 

 
11 - É uma incapacidade que pode afetar os portadores de 
hanseníase, quando o Nervo Fibular Comum está sendo 
afetado: 

A) Mão em garra 
B) Alteração de sensibilidade corneana 
C) Pé caído 
D) Paralisia facial 
E) Diminuição da acuidade visual 

 
12 - Para o tratamento da hanseníase paucibacilar, qual o 
prazo máximo de conclusão sem que seja necessário 
reiniciar o esquema? 

A) 6 meses 
B) 12 meses 
C) 10 meses 
D) 2 meses 
E) 9 meses 

 
13 - Qual dos seguintes não é um dos fármacos utilizados 
no tratamento da Tuberculose pulmonar em adultos? 

A) Rifampicina 
B) Isoniazida 
C) Pirazinamida 
D) Pentoxifilina  
E) Etambutol 

 

14 - Incidência de doença meningocócica, Taxa de 
incidência de AIDS, Taxa de incidência de tuberculose e 
Taxa de incidência de dengue, são considerados 
Indicadores de Saúde de: 

A) Morbidade e fatores de risco 
B) Recursos 
C) Cobertura 
D) Mortalidade  
E) Socioeconômicos  

 
15 - Qual dos seguintes trata-se de um Indicador de Saúde 
Demográfico? 

A) Níveis de escolaridade. 
B) Taxa de fecundidade total. 
C) Razão de mortalidade materna. 
D) Incidência de doença meningocócica. 
E) Gasto público com saúde per capita. 

 
16 - São medidas viáveis de serem tomadas no socorro a 
uma vítima de Edema Agudo de Pulmão, exceto: 

A) Observar rigorosamente os sinais vitais. 
B) Manter a pessoa na posição mais confortável, em 

ambiente calmo e ventilado enquanto aguarda 
atendimento médico. 

C) Obter um breve relato da vítima ou de testemunhas 
sobre detalhes dos acontecimentos. 

D) Afrouxar as roupas. 
E) Movimentar muito a vítima. 

 
17 - Qual dos sintomas listados a seguir não é comum no 
Infarto Agudo do Miocárdio? 

A) Dor que diminui com repouso. 
B) Dor angustiante e insuportável na região precordial. 
C) Compressão no peito e angústia 
D) Duração da dor maior que 30 minutos. 
E) Irradiação no sentido da mandíbula e membros 

superiores. 
 
18 - Analise os procedimentos a seguir e assinale aquele 
que está correto em relação aos primeiros socorros às 
vítimas de mordeduras de animal: 

A) Antes de 24 horas a vítima apresenta lesões 
necessitando hemostasia, limpeza, atendimentos 
médicos e profilaxia.  

B) Os primeiros socorros em vítimas de mordedura de 
animais devem ser feitos de acordo com o tempo 
decorrido após o acidente.  

C) Após decorrido as 24 horas normalmente surgem 
complicações infecciosas 

D) O tratamento nunca estará se dando tardiamente 
e/ou inadequadamente. 

E) Não são considerados outros fatores que aumentam 
o risco e elevam a gravidade da ferida, 
independente do animal envolvido no acidente, se o 
atendimento for precoce. 

 
19 - Qual a época considerada ideal para que seja realizada 
a primeira consulta do bebê? 

A) Aos dois meses 
B) Aos 30 dias 
C) Aos 4 meses 
D) Na primeira semana de vida 
E) Aos 12 meses  



 

 

 

  

20 - A Portaria Nº 2.583 de 10 de outubro de 2007, define 
um elenco de medicamentos e insumos disponibilizados 
pelo Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei nº 11.347, 
de 2006, aos usuários portadores de Diabetes mellitus. 
Dentre os insumos listados a seguir:  
I- Seringas com agulha acoplada para aplicação de 

insulina. 
II- Aparelhos medidores (glicosímetros). 
III- Tiras reagentes de medida de glicemia capilar. 
IV- Lancetas para punção digital. 
Pode-se dizer que: 

A) I e II não são fornecidos. 
B) Apenas III e IV são fornecidos. 
C) I, III e IV são fornecidos. 
D) I não é fornecido. 
E) Todos são fornecidos. 

 
21 - De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, 
disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), sobre a 
vacina Tetra Viral é correto afirmar: 

A) Devem ser administradas duas doses aos 15 meses 
de idade em crianças que já tenham recebido a 
primeira dose de Tetra Viral. 

B) Deve ser administrada uma dose aos 12 meses de 
idade em crianças que já tenham recebido a 
primeira dose de Tríplice Viral. 

C) Deve ser administrada uma dose aos 15 meses de 
idade em crianças que já tenham recebido a 
primeira dose de Tríplice Viral. 

D) Deve ser administrada uma dose aos 18 meses de 
idade em crianças que não tenham recebido 
nenhuma dose de Tríplice Viral. 

E) Não deve ser administrada a vacina Tetra Viral 
após os 12 meses. 

 
22 - Também de acordo com o Calendário Nacional de 
Vacinação, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), 
em situação de rotina, como deverá ser administrada a 
vacina Pneumocócica 10 valente? 

A) 1ª dose aos 4 meses, 2ª dose aos 6 meses, 3ª dose 
aos 8 meses e reforço aos 15 meses. 

B) 1ª dose aos 2 meses, 2ª dose aos 4 meses, 3ª dose 
aos 6 meses e reforço aos 15 meses. 

C) 1ª dose aos 30 dias, 2ª dose aos 2 meses, 3ª dose aos 
4 meses e reforço aos 12 meses. 

D) 1ª dose aos 2 meses, 2ª dose aos 4 meses, 3ª dose 
aos 6 meses e reforço aos 12 meses. 

E) 1ª dose aos 30 dias, 2ª dose aos 2 meses, 3ª dose aos 
6 meses e reforço aos 12 meses. 

 
23 - Das doenças de notificação compulsória listadas a 
seguir, qual é obrigatório que se faça notificação imediata 
apenas às secretarias estadual e municipal de saúde, de 
acordo com a Portaria Nº 1.271, de 6 de junho de 2014? 

A) Doença Invasiva por "Haemophilus Influenza" 
B) Cólera  
C) Botulismo 
D) Esquistossomose 
E) Hanseníase  

 
 

 
 

24 - “Zoonose transmitida por carrapatos e causada por 
uma espiroqueta (Borrelia burgdorferi), caracterizada por 
pequena lesão cutânea, expansiva, única ou múltipla, do 
tipo mácula ou pápula de coloração avermelhada no local 
em que o carrapato sugou o sangue, denominada de 
eritema crônico migratório”. Trata-se de: 

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

 
25 - “Doença Sexualmente Transmissível (DST), que pode 
também ser adquirida por via transplacentária ou por 
transfusão sanguínea, causada por uma bactéria, 
caracteriza-se pela capacidade de acometimento em vários 
sistemas orgânicos, produzindo mais frequentemente 
lesões cutâneas, mucosas, cardiovasculares e nervosas”. 
Trata-se de: 

A) Tularemia 
B) Marburg 
C) Donovanose 
D) Linfogranuloma venéreo 
E) Lues  

 
26 - Qual é a principal medida preventiva para evitar a 
infecção viral respiratória, em crianças? 

A) Uso de máscaras 
B) Uso de luvas 
C) Lavagem das mãos  
D) Não colocar a criança no colo 
E) Não levar crianças em locais de pouca aeração 

 
27 - Qual deve ser a posição correta para a criança dormir, 
visando evitar o risco de morte súbita no primeiro ano de 
vida? 

A) Posição prona 
B) Posição litotômica 
C) Posição de sims 
D) Posição supina 
E) Posição de fowler 

 
28 - Analise as alternativas a seguir e assinale a que se 
encontra incorreta em relação à Dengue: 

A) A fêmea do Aedes aegypti pode voar até três 
quilômetros em busca de locais para depositar seus 
ovos. 

B) O ciclo do mosquito divide-se em duas fases, larva 
e pupa. 

C) Somente no século 20 a dengue foi reconhecida 
como doença pela Organização Mundial da Saúde. 

D) A dengue é uma doença endêmica no Brasil. 
E) A movimentação das pessoas entre cidades de 

diferentes estados do nosso País, facilitam a 
circulação do vírus da dengue. 
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PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

Você se lembra da Casas da Banha? Pois é, uma 
pesquisa mostra que mais de 60% dos cariocas ainda se 
recordam daquela que foi uma das maiores redes de 
supermercados do país, com 224 lojas e 20.000 
funcionários, desaparecida no início dos anos 90. Por isso, 
seus antigos donos, a família Velloso, decidiram 
ressuscitá-la. Desta vez, porém, apenas virtualmente. Os 
Velloso fizeram um acordo com a GW.Commerce, de Belo 
Horizonte, empresa que desenvolve programas para 
supermercados virtuais. Em troca de uma remuneração 
sobre o faturamento, A GW gerenciará as vendas para a 
família Velloso. A família cuidará apenas das compras e 
das entregas.  

 

(José Maria Furtado, na Exame, dez./99) 
 
29 - De acordo com o texto, a família Velloso resolveu 
ressuscitar as Casas da Banha devido ao seguinte aspecto: 

A) Quantidade superior a metade dos cariocas não 
esqueceram as Casas da Banha. 

B) A rede possuía 224 lojas e 20.000 funcionários. 
C) Ela teve sua rede desativada no início dos anos 90. 
D) O funcionamento da rede ocorrerá apenas 

virtualmente. 
E) Uma empresa do ramo de programas para 

supermercados propôs um acordo vantajoso, em 
que a rede só entraria com as compras e as 
entregas. 

 
30 - Através do trecho “Desta vez, porém, apenas 
virtualmente”, é possível compreender que as Casas da 
Banha: 

A) terão funcionamento virtual, ou seja, sem fins 
lucrativos. 

B) não venderão produtos de supermercado. 
C) estão mudando de ramo. 
D) não terão mais seus produtos vendidos em lojas. 
E) estão entrando em sociedade com uma empresa de 

informática. 
 
31 - Podemos afirmar que o pronome “LA” (linha 7) está 
associado semanticamente a todos os vocábulos seguintes, 
exceto a: 

A) Casa da Banha (linha 1) 
B) pesquisa (linha 2) 
C) daquela (linha 3) 
D) uma (linha 3) 
E) desaparecida (linha 5) 

 
32 - Entre os itens a seguir, identifique aquele em que o 
elemento mórfico destacado está incorretamente analisado. 

A) amo – desinência nominal de gênero 
B) penso – desinência verbal indicativa de 1ª pessoa 

do singular 
C) esperteza – sufixo 
D) injustiça – prefixo  
E) esquecemos – vogal temática 

 
 

33 - Nas frases a seguir, há apenas uma em que o 
diminutivo dá uma ideia diferente de afetividade. Indique-
a: 

A) Não foi nada, filha! Deixe-me dar um beijinho no 
seu machucadinho que sara. 

B) Ora, ora! Não chore! Você sempre será meu 
queridinho. 

C) Não sei, maninha, como vou fazer para convencer 
nosso pai. 

D) Que sujeitinho à-toa! Não passa de um 
reporterzinho. 

E) Amorzinho, vem para o colinho da mamãe, vem! 
 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 
34 - Quais preposições completam as falas dos balões, de 
acordo com a variedade padrão escrita? 

A) à / à 
B) a / a 
C) a / à 
D) à / a 
E) à / de 

 
35 - Assinale a única alternativa que não apresenta a figura 
de linguagem “metonímia”: 

A) Várias velas afundaram. 
B) Não tenho um níquel. 
C) Você já leu Monteiro Lobato? 
D) Todo o estádio o vaiou. 
E) Entregou a alma a Deus. 

 
36 - Identifique a frase que tem a concordância verbal 
inadequada: 

A) Brigaram o irmão e a irmã, depois da festa. 
B) Não só eu, mas também meus filhos estamos com 

gripe. 
C) Eu, assim como todos vocês, sou brasileiro. 
D) Não só os alunos, como também o professor faltou 

à aula. 
E) Perder e ganhar são do esporte. 

 
37 - Na frase “O prédio era cercado de pinheiros por todos 
os lados”, o termo destacado tem a função sintática de: 

A) objeto indireto 
B) agente da passiva 
C) complemento nominal 
D) aposto 
E) objeto direto 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

38 - A frase que traz um verbo na voz reflexiva é: 
A) Aguinaldo se benzeu várias vezes. 
B) Manuel se queixou do frio. 
C) Meses já se passaram. 
D) Acabou-se com a inflação. 
E) Esse rapaz não se emenda mesmo. 

 
A questão 39 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 - Das afirmações seguintes: 
I. O final surpreendente, bem como o contraste entre o 
elogio inicial e a importância do detalhe criticado são 
elementos que provocam humor na tira.  
II. No primeiro quadrinho aparece um pronome relativo 
cujo antecedente é “esse papel de parede”. 
III. A oração “que você colocou em seu quarto” (1º 
quadrinho) é subordinada adjetiva explicativa. 

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

 
40 - Na frase “Você era a mais bonita das cabrochas dessa 
ala”, identificamos um exemplo de adjetivo no grau: 

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

 
 
 
 




