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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

* 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 com o Fiscal de Sala. 
 * 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. 
 * 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. 
 * 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 é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº 
006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de 
Retificação nº 006/2012. 
  

* 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!! 
 

Téc.em Enfermagem 
 



 

PARTE I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
01 - A Enfermagem possui estudiosos que desenvolvem 
teorias visando à melhoria na qualidade da assistência e o 
técnico de enfermagem deve ter o conhecimento adequado 
para contribuir com a equipe de saúde. Dessa forma 
assinale a alternativa que corresponde à estudiosa da 
Teoria do Autocuidado: 

A) Dorothea Orem 
B) Wanda Horta 
C) Brunner 
D) Anna Nery 
E) Florence Nightingale 

 
02 - De acordo com a Lei 7498/86, do Exercício 
Profissional da Enfermagem são atividades que cabem 
especialmente ao Técnico de Enfermagem, exceto:  

A) Participar da programação da assistência de 
Enfermagem 

B) Executar ações assistenciais de Enfermagem, 
exceto as privativas do Enfermeiro, observado o 
disposto no Parágrafo único do Art. 11 da Lei 
7498/86 

C) Participar da orientação e supervisão do trabalho 
de Enfermagem em grau auxiliar 

D) Participar da equipe de saúde 
E) Organização e direção dos serviços de 

enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços 

 
03 - Qual a Lei da Saúde que estabelece a Participação da 
Comunidade? 

A) 8080/90 
B) 7498/86 
C) 7498/90 
D) 8142/90 
E) 8142/86 

 
04 - Qual o Movimento que culminou com o Sistema 
Único de Saúde no Brasil e que teve como seu principal 
articulador o sanitarista Sérgio Arouca? 

A) Movimento Revolucionário 
B) Reforma Sanitária 
C) Movimento dos Trabalhadores de Saúde 
D) Movimento das Diretas Já 
E) Tenentismo 

 
05 - A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que se 
caracteriza por manchas ou lesões com alteração de 
sensibilidade e algumas de suas formas possuem 
baciloscopia positiva. Qual das seguintes formas da 
hanseníase apresenta baciloscopia sempre positiva? 

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

 
 
 

06 - Qual a Constituição Federal que lançou as bases do 
Sistema Único de Saúde? 

A) Constituição de 1986 
B) Constituição de 1990 
C) Constituição de 1948 
D) Constituição de 1988 
E) Constituição de 2000 

 
07 - Qual das seguintes doenças não é contagiosa: 

A) Psoríase 
B) Hepatite B 
C) Mononucleose  
D) Carbúnculo  
E) Meningite meningocócica 

 
08 - Qual o gotejamento correto para infundir 2 litros de 
soro em 12 horas? 

A) 42 gts/min  
B) 26 gts/min 
C) 7 gts/min 
D) 24 gts/min 
E) 55 gts/min 

 
09 - Qual a prioridade no primeiro socorro, a uma vítima 
de parada cardiorrespiratória? 

A) Abertura de vias aéreas 
B) Chamar socorro 
C) Puncionar veia calibrosa 
D) Iniciar compressões torácicas 
E) Folgar as roupas da vítima 

  
10 - Qual o número mínimo de consultas de Pré-Natal 
preconizadas pelo Ministério da Saúde, que devem ser 
realizadas por uma gestante? 

A) 10 consultas 
B) 4 consultas 
C) 6 consultas 
D) 2 consultas 
E) 8 consultas 

 
11 - Qual a insulina que deve ser administrada a um 
paciente com hiperglicemia, com a intenção de que a taxa 
baixe mais rapidamente? 

A) Regular  
B) NPH 
C) Regular simples 
D) NDH aguda 
E) Regular crônica 

 
12 - Em um paciente em unidade de internamento, com 
hidratação venosa, que apresente sinais de choque 
pirogênico são medidas que devem ser tomadas pelo 
técnico de enfermagem, exceto? 

A) Aferir temperatura 
B) Fechar o soro 
C) Trocar o sistema de infusão 
D) Colocar um soro ringer simples 
E) Chamar o enfermeiro e o médico de plantão 

 
 
 



 

13 - Assinale a alternativa que corresponde a uma doença 
exantemática: 

A) Caxumba 
B) Escarlatina  
C) Vitiligo 
D) Psoríase 
E) Esquistossomose 

 
14 - Qual a via de administração da Insulina NPH? 

A) Subcutânea 
B) Intradérmica 
C) Oral 
D) Endovenosa 
E) Intramuscular  

 
15 - Em uma visita domiciliar foi encontrado um idoso 
acamado com desenvolvimento de úlceras por pressão. São 
orientações corretas que devem ser dadas à família para 
melhorar a qualidade de vida desse idoso, exceto? 

A) Realizar curativo diário 
B) Trocar roupas de cama diariamente 
C) Não deixar dobras no lençol de cama 
D) Mudar o decúbito uma vez ao dia 
E) Dar banho diariamente  

 
16 - Para infundir 100 ml de determinado medicamento 
por via endovenosa, em uma hora deve-se calcular quantas 
gotas por minuto? 

A) 33 gts/min 
B) 60 gts/min 
C) 24 gts/min 
D) 80 gts/min 
E) 15 gts/min 

 
17 - Fizeram parte do público alvo da campanha contra a 
Influenza no ano de 2011, exceto: 

A) Puérperas 
B) Idosos 
C) Populações indígenas,  
D) Crianças entre 6 meses e 2 anos 
E) Gestantes e profissionais da saúde 

 
18 - Assinale a alternativa que corresponde a uma doença 
que faz parte da lista do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN)? 

A) Lúpus Eritematoso Sistêmico 
B) Psoríase 
C) Tularemia 
D) Vitiligo 
E) Tungíase 

 
19 - Um paciente jovem de 26 anos, internado a 4 dias 
queixa-se de dor epigástrica. Em sua prescrição há o 
medicamento para esse tipo de dor, para ser administrada 
se necessário. Nesse caso, qual deve ser o medicamento 
correto a ser administrado pelo técnico de Enfermagem? 

A) Filgastrina 
B) Metoclopramida 
C) Furosemida 
D) Captopril  
E) Butilbrometo de Escopolamina 

20 - Qual dos seguintes medicamentos é usado como 
anticoagulante? 

A) Vitamina K 
B) Furosemida 
C) Metoclopramida 
D) Heparina 
E) Sinvastatina 

 
21 - Em relação à vacina BCG assinale a alternativa 
correta: 

A) A criança deverá receber a 1ª dose da BCG aos 
dois meses de idade 

B) A vacina BCG também pode ser dada por via oral 
C) O reforço de rotina da vacina BCG não é 

recomendado pelo Ministério da Saúde 
D) O reforço da BCG deve ser dado na idade escolar 
E) O reforço da BCG deve ser dado a cada 10 anos 

 
22 - São vacinas que estão disponíveis no Sistema Único 
de Saúde para serem administradas à criança aos 4 meses 
de idade, exceto? 

A) Tetravalente 
B) Pólio 
C) Rotavírus humano 
D) Pneumocócica 10 valente 
E) Tríplice viral 

 
23 - Quando deve ser dado o 1º reforço da vacina Tríplice 
Bacteriana? 

A) Aos 12 meses de idade 
B) Aos 6 meses de idade 
C) Aos 5 anos de idade 
D) Aos 15 meses de idade 
E) Aos 10 anos de idade 

 
24 - Em relação aos parâmetros populacionais para a 
implantação dos Centros de Apoio Psico-Sociais (CAPS) 
nos municípios assinale a alternativa correta: 

A) Municípios com até 200.000 habitantes poderão 
ter rede básica com ações de saúde mental  

B) Municípios entre 20 a 70.000 habitantes poderão 
ter CAPS I e rede básica com ações de saúde 
mental 

C) Municípios entre 10 a 20.000 habitantes poderão 
ter CAPS I e rede básica com ações de saúde 
mental 

D) Municípios com mais de 40.000 a 60.000 
habitantes poderão ter CAPS II, CAPS AD e rede 
básica com ações de saúde mental 

E) Municípios com mais de 200.000 habitantes não 
poderão ter CAPS  

 
25 - São setores mínimos necessários em um Posto de 
Saúde da Família, exceto: 

A) Consultório dentário 
B) Consultório médico 
C) Consultório de Enfermagem 
D) Posto de Enfermagem 
E) Sala de vacinação 

 
 



 

26 - Em relação às atribuições das equipes de saúde da 
família analise as afirmativas a seguir, para responder a 
questão:  
A – A equipe deve conhecer a realidade das famílias pelas 
quais são responsáveis, com ênfase nas suas características 
sociais, demográficas e epidemiológicas 
B - A equipe deve identificar os problemas de saúde 
prevalentes e situações de risco aos quais a população está 
exposta 
C - A equipe deve elaborar, com a participação da 
comunidade, um plano local para o enfrentamento dos 
determinantes do processo saúde/doença 
D - A equipe deve prestar assistência integral, 
respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda 
organizada ou espontânea, com ênfase nas ações de 
promoção à saúde 
E - A equipe deve resolver, através da adequada utilização 
do sistema de referência e contra-referência, os principais 
problemas detectados 
F - A equipe deve desenvolver processos educativos para a 
saúde, voltados à melhoria do autocuidado dos indivíduos  
G - A equipe deve promover ações intersetoriais para o 
enfrentamento dos problemas identificados 

A) Apenas A, B, C e G estão corretas 
B) D, E, F e G estão erradas 
C) Todas estão erradas 
D) Todas estão corretas 
E) Apenas A está correta 

 
27 - De acordo com as Teorias de Administração, qual o 
primeiro passo a ser dado, visando um bom gerenciamento 
da Unidade de Saúde? 

A) Planejamento 
B) Organização 
C) Liderança 
D) Execução  
E) Controle 

 
28 - Qual das doenças seguintes tem as mesmas formas de 
transmissão da Hepatite B? 

A) AIDS 
B) Hanseníase 
C) Tuberculose 
D) Meningite viral 
E) Tétano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Idade mínima de trabalho 
 
 O menor de 14 anos não pode ser empregado. É 
absolutamente incapaz para o trabalho, salvo na condição 
de aprendiz. Esta é a norma (Constituição, art. 7º, XXXIII, 
e Estatuto, art. 60). Portanto, o disposto no art. 403 da 
Constituição restou revogado. 
 A idade mínima é, por outro lado, estabelecida em 
18 anos no caso do trabalho noturno (art. 404 da 
Consolidação, e art. 7, XXXIII, da C F) e ainda: 
a) nos locais e serviços perigosos e insalubres; 
b) nos locais e serviços prejudiciais à sua moralidade, 

como em teatro de revistas, cinemas, cassinos, cabarés, 
dancings, cafés-concerto; em funções de acrobata, 
saltimbanco, ginasta; que se relacionem com escritos ou 
quaisquer objetos ofensivos à moralidade do menor; na 
venda, a varejo, de bebidas alcoólicas (art. 405 da 
Consolidação, e art. 67, III, do Estatuto); 

c) realizado em horário e locais que não permitam a 
frequência à escola (art. 67, IV, do Estatuto). Dependerá 
da autorização do juiz de menores o trabalho do menor 
de 18 anos nas ruas, praças e outros logradouros (§ 2º do 
art. 405). Poderá o juiz de menores autorizar o menor de 
18 anos o trabalho em casa de diversão ou em circos, 
desde que a representação não lhe possa ofender o pudor 
ou a moralidade, e quando a ocupação for indispensável 
à própria subsistência ou à de seus ascendentes ou 
irmãos (art. 406 da Consolidação). 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I – Entende-se por “insalubres” apenas os ambientes e 
serviços  que ofereçam risco de vida. 
II – Através do primeiro parágrafo do texto, é possível 
afirmar que o menor de 14 anos não possui inteligência 
formada para o trabalho. 
III – Os vocábulos do texto CABARÉS e É acentuam-se 
obedecendo a mesma regra de acentuação gráfica. 

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

 
30 - A única alternativa correta quanto as ideias do texto é: 

A) Quando autorizado, o menor de 18 anos poderá 
trabalhar em lugares públicos. 

B) Apenas os maiores de 14 anos têm autorização 
para exercer o trabalho noturno. 

C) A autorização do juiz é imprescindível para que o 
menor de 14 anos possa ser empregado. 

D) É dada permissão para os menores de 18 anos 
trabalharem desde que seja para o sustento da 
família. 

E) Os maiores de 14 anos não estão submissos ao 
juiz de menores. 

 
 



 

31 - Em “Distinguir” há: 
A) 8 fonemas – 1 dígrafos – 10 letras 
B) 7 fonemas – 2 dígrafos – 10 letras 
C) 8 fonemas – 2 dígrafos – 1 encontro consonantal 
D) 7 fonemas – 1 dígrafos – 1 encontro consonantal 
E) 7 fonemas – 2 dígrafos 

 
32 - Em todas as alternativas encontramos todas as 
palavras paroxítonas corretamente acentuadas, exceto em: 

A) fóruns – difícil – táxi 
B) sêmen – caráter – geléia 
C) órgão – túnel – ímpar 
D) cônsul – bênção – bíceps 
E) N. D. A. 

 
33 - Na formação das palavras FABRIL e ACARICIAR 
foram utilizados, respectivamente, os seguintes processos: 

A) derivação sufixal – derivação prefixal e sufixal 
B) derivação prefixal – derivação parassintética 
C) derivação prefixal – derivação prefixal e sufixal 
D) derivação prefixal e sufixal – derivação sufixal 
E) derivação sufixal – derivação parassintética 

 
34 - Assinale a alternativa em que os verbos classificam-
se, respectivamente, como “anômalo” e “defectivo”: 

A) ventar / ir 
B) expulsar / haver 
C) amar / fazer 
D) ser / latir 
E) vender / ouvir 

 
35 - Em “Os alunos estão aptos para o exército”, o termo 
destacado exerce a função sintática de: 

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

 
A questão 36 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 
36- Das afirmações seguintes: 
I – O humor produzido pela charge ocorre através da 
exploração do duplo sentido do verbo “PERDER”. 
II – O aluno da academia empregou o verbo “PERDER” 
no sentido de “emagrecer”. 
III – A oração “mas só porque saio daqui tão cansado” 
possui predicado verbo-nominal. 

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

37 - Assinale a alternativa em que se verifica concordância 
verbal incorreta: 

A) Só um quarto dos alunos foi aprovado. 
B) Muita raiva e indignação dominava seus gestos. 
C) Ele ou tu carregarás a tocha olímpica. 
D) Mais de um político cumprimentaram-se. 
E) Tudo seria lembranças passageiras. 

 
38 - Identifique a alternativa que preenche corretamente a 
seguinte frase “Passo ___ passo, ele começou ___ 
exercitar-se e dedicou-se ___ ioga.” 

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

 
A questão 39 refere-se a tira seguinte: 

 
 
39 - Podemos afirmar com relação ao último quadrinho da 
tira: 

A) Há um período composto por duas orações e a 
segunda oração é subordinada adverbial 
consecutiva. 

B) Há um período composto por duas orações e a 
segunda oração é a principal. 

C) Há um período composto por três orações e a 
última oração é subordinada adverbial 
consecutiva. 

D) Há um período composto por três orações e a 
primeira oração é a principal. 

E) N.D.A 
 
40 - A regência verbal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Ele aspirava uma posição de maior destaque. 
B) O avião procede de Roma. 
C) Informei o aluno da nota. 
D) Esqueci o assunto da prova. 
E) O médico assiste o doente diariamente. 

 
 
 


