ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

ENFERMEIRO
* 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 26/11/2012, 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 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA de 17/09/2012.
* 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!!

DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2012

PARTE I - ENFERMEIRO
01 - Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. Em relação às disposições preliminar e gerais
assinale a resposta correta:
A) 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.
B) A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.
C) 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) A saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia,
o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a
renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da
população expressam a organização social e
econômica do País.
E) 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.
02 - Ainda de acordo com a Lei 8.080/90, qual dos órgãos é
responsável pela fiscalização financeira dos recursos do
Sistema Único de Saúde?
A) Secretários Municipais de Saúde
B) Secretários Estaduais de Saúde
C) Fundo Nacional de Saúde
D) Conselhos de Saúde
E) Ministério da Saúde
03 - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, assinale a resposta que corresponde a um dos
direitos do profissional de enfermagem:
A) Exercer a profissão com justiça, compromisso,
eqüidade, resolutividade, dignidade, competência,
responsabilidade, honestidade e lealdade.
B) Fundamentar suas relações no direito, na prudência,
no respeito, na solidariedade e na diversidade de
opinião e posição ideológica.
C) Promover e ser conivente com a injúria calúnia e
difamação de membro da Equipe de Enfermagem,
equipe de Saúde e de trabalhadores de outras áreas, de
organizações da categoria ou instituições.
D) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento
profissional e à defesa dos direitos e interesses da
categoria e da sociedade.
E) Registrar informações parciais e inverídicas sobre a
assistência prestada.

04 - Ainda de acordo com o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, no Capítulo que trata do
Sigilo Profissional, assinale aquele que se trata de um
direito:
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) 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.
C) Orientar, na condição de Enfermeiro, a equipe sob
sua responsabilidade sobre o dever do sigilo
profissional.
D) O profissional de Enfermagem intimado como
testemunha deverá comparecer perante a
autoridade e, se for o caso, declarar seu
impedimento de revelar o segredo profissional.
E) O segredo profissional referente ao menor de
idade deverá ser mantido, mesmo quando a
revelação seja solicitada por pais ou responsáveis,
desde que o menor tenha capacidade de
discernimento, exceto nos casos em que possa
acarretar danos ou riscos ao mesmo.
05 - Assinale a Lei que estabeleceu o Estatuto do Idoso:
A) 8.842/1994
B) 8.142/90
C) 8.080/90
D) 8.842/90
E) 10.741/2003
06 - Assinale a seguir a principal palavra que melhor se
relaciona à Norma Operacional da Assistência à Saúde –
NOAS-SUS 01/2001:
A) Financiamento
B) Regionalização
C) Interiorização
D) Municipalização
E) Hierarquização
07 - Assinale a doença que pode estar relacionada à
seguinte imagem:

A)
B)
C)
D)
E)

Hanseníase
Lúpus Eritematoso Sistêmico
Insuficiência Renal Crônica
Acidente Vascular Encefálico
Tuberculose Miliar

08 - Qual das seguintes doenças é considerada autoimune?
A) Tuberculose
B) Síndrome de Down
C) Síndrome de Guillain Barré
D) Paralisia Aguda Flácida
E) Carbúnculo
09 - São orientações que devem ser seguidas para
administração da enoxaparina subcutânea, exceto:
A) Não aspirar
B) Lavar as mãos antes e após a administração
C) Não friccionar a pele após a aplicação
D) Fazer rodízio dos locais de aplicação
E) Não pinçar a pele
10 - São Diagnósticos de Enfermagem, exceto:
A) Nutrição Alterada: Potencial Para Ingestão Maior
do Que As Necessidades Corporais.
B) Potencial para Infecção.
C) Ascaridíase.
D) Potencial para temperatura corporal alterada.
E) Hipotermia.
11 - Qual dos medicamentos a seguir faz parte do
tratamento para hanseníase multibacilar infantil e deve ser
administrado em dias alternados?
A) Dapsona
B) Rifampicina
C) Clofazimina
D) Prednisona
E) Talidomida
12 - Qual a via de administração da vacina Meningocócica
C (conjugada)
A) Oral
B) Intradérmica
C) Subcutânea
D) Transdérmica
E) Intramuscular profunda
13 - De acordo com o Calendário Básico de vacinação da
Criança do Ministério da Saúde, qual a faixa etária de
aplicação da 1ª dose da vacina contra rotavírus humano
G1P1 [8] (atenuada)?
A) 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias.
B) 2 a 4 meses.
C) 6 a 15 meses
D) 1 mês e 20 dias a 4 meses e 7 dias.
E) 2 meses e 15 dias a 4 meses e 7 dias.
14 - De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da
Criança do Ministério da Saúde, para qual idade deve ser
antecipada a administração da 1ª dose da vacina Tríplice
Viral em situação de circulação viral?
A) Para os 2 meses de idade
B) Para os 6 meses de idade
C) Para os 4 meses de idade
D) Para os 12 meses de idade
E) Para os 9 meses de idade

15 - Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre
todos os dispositivos de atenção à saúde mental, têm valor
estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. Com a
criação desses centros, possibilita-se a organização de uma
rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. São
funções dos CAPS, exceto:
A) Prestar atendimento clínico em regime de atenção
diária, evitando as internações em hospitais
psiquiátricos.
B) Promover a inserção social das pessoas com
transtornos mentais por meio de ações
intersetoriais.
C) Articular estrategicamente a rede e a política de
saúde mental num determinado território.
D) Dar suporte a atenção à saúde mental na rede
básica.
E) Acolher e atender as pessoas com transtornos
mentais leves, procurando preservar e fortalecer
os laços sociais do usuário em seu território.
16 - O tratamento da Sífilis é preconizado pelo Ministério
da Saúde. Assinale a alternativa que se refere ao
tratamento da Sífilis primária:
A) Duas séries de penicilina G benzatina 2.400.000
UI/IM (1.200.000 UI aplicados em cada glúteo),
com intervalo de uma semana entre cada série.
Dose total: 4.800.000 UI.
B) Três séries de penicilina G benzatina 2.400.00
UI/IM (1.200.000 UI aplicados em cada glúteo),
com intervalo de uma semana entre cada série.
Dose total: 7.200.000 UI.
C) Duas séries de penicilina G benzatina 2.400.000
UI/IM (1.200.000 UI aplicados em cada glúteo),
com intervalo de duas semanas entre cada série.
Dose total: 4.800.000 UI.
D) Penicilina G benzatina 2.400.000 UI/IM
(1.200.000 UI aplicados em cada glúteo), em dose
única.
E) Quatro séries de penicilina G benzatina 2.400.000
UI/IM (1.200.000 UI aplicados em cada glúteo),
com intervalo de uma semana entre cada série.
Dose total: 9.600.000 UI.
17 - De acordo com o Calendário de Vacinação da Criança
do Sistema Único de Saúde, qual a idade mínima para
administração da vacina contra a Hepatite B e a via de
administração respectivamente?
A) 2 meses e intramuscular
B) 15 meses e oral
C) Ao nascer e intramuscular
D) Intramuscular e 4 meses
E) Subcutânea e 12 meses
18 - O Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença que
exige um tratamento rigoroso. Assinale a alternativa que
está associada ao tratamento do Lúpus:
A) Antibiótico/Quimioterapia
B) Antibiótico/Profilaxia
C) Salbutamol/Inaloterapia
D) Corticóide/Pulsoterapia
E) Corticoide/Poliquimioterapia

19 - Durante a gestação podem acontecer complicações
que o enfermeiro deve estar preparado para saber suspeitar.
Assinale a alternativa na qual a definição não está de
acordo com a doença:
A) Doença trofoblástica gestacional = tumor
normalmente benigno que surge durante a
gestação, apresentando potencialidade para
evoluir para malignidade. Este tumor desenvolvese a partir de células que restam após um aborto
espontâneo ou uma gestação completa.
B) Gravidez ectópica = o feto desenvolve-se fora do
útero, seja em uma tuba uterina, no canal cervical
ou na cavidade pélvica ou abdominal.
C) Placenta prévia = implantação da placenta acima
do colo do útero ou próximo dele, na parte inferior
do útero.
D) Hiperêmese gravídica = ocorrência de náusea e
vômito extremamente graves que causam
desidratação e inanição.
E) Descolamento prematuro de placenta =
descolamento precoce de uma placenta em
posição normal da parede uterina, a qual ocorre
após o parto.
20 - Existem três formas de cicatrização de feridas, que
dependem da quantidade de tecido lesado ou danificado e
da presença ou não de infecção, que são: primeira
intenção, segunda intenção e terceira intenção. Assinale a
alternativa que corresponde ao processo que ocorre durante
a cicatrização por 2ª intenção:
A) Ocorre quando as bordas são apostas ou
aproximadas, havendo perda mínima de tecido,
ausência de infecção e mínimo edema. A
formação de tecido de granulação não é visível.
B) Há a aproximação das margens da ferida (pele e
subcutâneo) após o tratamento aberto inicial. Isto
ocorre principalmente quando há presença de
infecção na ferida, que deve ser tratada
primeiramente, para então ser suturada
posteriormente.
C) Formação de novos vasos sanguíneos, necessário
para manter o ambiente de cicatrização da ferida.
D) Equilíbrio de produção e destruição das fibras de
colágeno neste período, por ação da colagenase. O
desequilíbrio
desta
relação
favorece
o
aparecimento de cicatrizes hipertróficas e
quelóides.
E) Ocorre perda excessiva de tecido com a presença
ou não de infecção. A aproximação primária das
bordas não é possível. As feridas são deixadas
abertas e se fecharão por meio de contração e
epitelização.
21 - São condições que levam a retardar a retirada de
pontos, exceto:
A) Uso de corticoides
B) Neoplasia
C) Presença de Infecção
D) Estado de Desnutrição
E) Diabetes

22 - Glândula que controla as funções da maioria das
outras glândulas endócrinas e é frequentemente
denominada glândula mestra:
A) Hipófise
B) Tireoide
C) Timo
D) Supra-renais
E) Pâncreas
23 - Um dos programas prioritários na estratégia de Saúde
da Família é o de Atenção à Saúde da Criança. São ações
desse programa, exceto:
A) Vigilância nutricional com acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento, promoção ao
aleitamento materno.
B) Imunização - realização de esquema vacinal
básico e busca ativa de faltosos.
C) Planejamento familiar com fornecimento de
medicamento e orientação quanto a métodos
anticoncepcionais.
D) Assistência às doenças prevalentes entre elas as
diarreicas em crianças menores de cinco anos.
E) Assistência e prevenção das patologias bucais com
foco no desenvolvimento neurolinguístico e no
processo de socialização da criança.
24 - Quais os sinais e sintomas da Doença de CreutzfeldtJacob?
A) Febre alta, calafrios intensos que se alternam com
ondas de calor e sudorese abundante, dor de
cabeça e no corpo, falta de apetite, pele amarelada
e cansaço.
B) Febre, dor na cabeça, calafrios, suores, fraqueza,
falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia.
C) Febre, hepatoesplenomegalia, anemia, leucopenia,
problemas renais, alterações pulmonares, tosse
seca, descamação da pele e queda dos cabelos.
D) Febre constante, manchas na pele, calafrios,
gânglios infartados, cefaleia, dor de garganta e
dores musculares.
E) Desenvolvimento de lesão cerebral e perda da
capacidade intelectual, desleixo da higiene
pessoal, apatia, irritabilidade, lapsos de memória e
confusão, cansaço, sonolência e perturbações do
sono.
25 - Qual das seguintes doenças não é causada por uma
bactéria?
A) Blenorragia
B) Brucelose
C) Cólera
D) Varíola
E) Febre reumática
26 - A Lei 10.216 d ano de 2001 se refere a qual
importante acontecimento da saúde nos últimos anos?
A) Criação do Programa de Agentes Comunitários de
Saúde
B) Lei Orgânica da Saúde
C) Criação do Fundo Municipal de Saúde
D) Criação do Programa de Controle da Tuberculose
E) Reforma Psiquiátrica

27 - Assinale a alternativa que se refere a um indicador
demográfico?
A) Proporção de pobres
B) Taxa bruta de mortalidade
C) Taxa de desemprego
D) Taxa de trabalho infantil
E) Taxa de incidência de AIDS

PARTE II - PORTUGUÊS

28 - A saúde ambiental é de fundamental importância para
a manutenção da vida. Assinale qual das alternativas a
seguir não se refere a um fator que interfere negativamente
na saúde ambiental:
A) Poluição do ar
B) Água corrente
C) Poluição sonora
D) Lixo urbano
E) Buraco na camada de ozônio

29- Das afirmações seguintes:
I- É possível afirmar que o autor, na verdade, tem saudade
de “escrever”.
II- De acordo com o texto o autor está doente porque não
escreve.
III- Segundo o autor, “escrever” é consequência de voltar a
trabalhar.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Apenas o item III está correto.
D) Todos estão incorretos.
E) Apenas o item I está correto.

A questão 29 refere-se ao texto seguinte:
Estou com saudade de ficar bom. Escrever é
consequência natural.
(Jorge Amado, na Folha de São Paulo, 22/10/96)

As questões de 30 a 32 referem-se ao texto seguinte:
Marx disse que Deus é o ópio do povo. Já
sabemos que não entendia nem de Deus nem de ópio. Deus
é uma experiência de fé. Impossível defini-lo.
(Paulo Coelho, em O Globo, 25/2/96)
30- Das afirmações seguintes:
I- Segundo o autor, Marx falou a respeito de algo sobre o
qual não tinha conhecido.
II- Infere-se do texto que Deus deve ser admirado e
conceituado.
III- Considerando o período inicial do texto, para Marx
Deus exclui do povo a condição de raciocinar.
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.
31- O primeiro período do texto apresenta uma figura de
linguagem denominada:
A) hipérbole
B) prosopopeia
C) pleonasmo
D) metáfora
E) catacrese
32- O vocábulo que poderia ter sido grafado no texto com
letra maiúscula é:
A) lo
B) ópio
C) povo
D) experiência
E) fé

A questão 33 refere-se a tira seguinte:

33- Todas as afirmações são verdadeiras com relação a
tira, exceto:
A) O enunciado “Impulsos telefônicos” pode ser
chamado de frase.
B) O enunciado “Doutor: sou viciado em internet”
pode ser considerado um período simples.
C) A função sintática de “seres humanos” (2º
quadrinho) é aposto.
D) O enunciado “Impulsos telefônicos” constitui uma
oração.
E) “Sou viciado em internet” apresenta predicado
nominal.
34- Na frase “A seu lado, viajava um padre, alheio a tudo,
mergulhado no breviário”, os vocábulos destacados têm,
respectivamente a função sintática de:
A) objeto direto e complemento nominal
B) sujeito e objeto indireto
C) sujeito e complemento nominal
D) objeto indireto e complemento nominal
E) sujeito e agente da passiva
35- No período “Desde que houve a reunião em casa de
Jandira, eu não pensava mais em Arabela”, a oração
destacada classifica-se como:
A) subordinada substantiva subjetiva
B) subordinada adjetiva restritiva
C) subordinada adverbial proporcional
D) subordinada substantiva predicativa
E) subordinada adverbial temporal
36- Identifique a frase que apresenta desvio em relação a
concordância.
A) São duas horas e quarenta minutos.
B) Naquele dia, faltou mais de meia sala.
C) Vão inclusos à carta os meus documentos.
D) Não havia motivos bastante para ele faltar.
E) Bastam quatro pessoas para fazer o trabalho.
37- Identifique a frase cuja preposição foi usada de forma
inadequada:
A) Sua atitude é passível de punição.
B) Sua atitude é incompatível a esse ambiente.
C) Marcos ficou indiferente a tudo o que ocorria.
D) Ele está apto para frequentar a piscina.
E) O fumo é nocivo ao organismo.
38- Os elementos mórficos que compõem o vocábulo
INAPTO são, respectivamente:
A) radical – sufixo
B) radical – desinência nominal
C) prefixo – radical – desinência verbal
D) prefixo – radical – desinência nominal
E) prefixo – radical

39- Identifique no texto seguinte, o número de vocábulos
que devem receber o acento gráfico:
“Adoradora da historia de povos antigos e
aficionada por reliquias arqueologicas, Lara Croft,
acompanhada de sua amiga Jane, e surpreendida por
ladrões inescrupulosos durante uma visita turistica ao
museu de Manhattan. Sempre preparada para o combate, a
heroina tenta evitar que os vilões desfalquem a coleção do
museu.”
NINTENDO WORLD. São Paulo: Futuro Comunicação,
n. 37, set. 2002. p. 48.
A) 05
B) 04
C) 06
D) 03
E) 07
40- O período “Levantava cedo, tomava seu café com leite
saía __ pressas para __ rua. Voltava, __ vezes, meia hora
depois. No jantar era o primeiro __ chegar __ mesa”, é
preenchido corretamente por:
A) às – a – às – a – à
B) às – a – as – a – à
C) as – a – às – a – à
D) às – a – às – a – a
E) as – à – às – a – a

