
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 

* 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 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 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 13/03/2017, 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 001/2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, de 11/11/2016; e de acordo com os prazos 
determinados pelo Edital de Retificação no 003/2017, de 16/01/2017. 
 * 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!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ENFERMEIRO 



 

PARTE I - ENFERMEIRO 
 
01 - O processo histórico da Enfermagem permite uma 
melhor compreensão da profissão. No Brasil, a criação das 
primeiras escolas de enfermagem foi marcante, sobretudo 
no início do Século XX, quando se observou a necessidade 
de evoluir do saber empírico, para o saber científico. Nas 
alternativas seguintes há importantes escolas que 
contribuíram para o crescimento científico da enfermagem 
brasileira, na primeira metade do Século XX, exceto: 

A) Escola de Enfermagem Anna Nery. 
B) Escola de Enfermagem Carlos Chagas. 
C) Escola de Enfermagem Luisa de Marillac. 
D) Escola Paulista de Enfermagem e Escola de 

Enfermagem da USP.  
E) Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. 

 
02 - Qual das seguintes é considerada a responsável pela 
Teoria do Cuidado Transcultural, que representou um 
importante avanço para a enfermagem, quando focou, 
explicitamente, a relação do enfermeiro com a cultura, os 
cuidados de saúde e o bem-estar do paciente? 

A) Hildegard Peplau. 
B) Lydia E. Hall. 
C) Madeleine Leininger. 
D) Virginia Henderson. 
E) Emestine Wiedenbach. 

 
03 - A Lei Orgânica da Saúde, que regulamentou o Sistema 
Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição de 1988, 
estabeleceu em seu Título II, do SUS, Artigo 4º, que:  

A) 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. 

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 voltados para o 
atendimento das populações indígenas, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei. 

D) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, 
de profissionais liberais, legalmente habilitados, e 
de pessoas jurídicas de direito privado na 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

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). 

 
04 - A Lei 8.080/90, que regulamentou o Sistema Único de 
Saúde (SUS), também estabelece em seu Artigo 7º, a 
seguinte matéria: 

A) Objetivos do SUS. 
B) Organização do SUS. 
C) Gestão do SUS. 
D) Princípios do SUS. 
E) Regionalização do SUS. 

05 - Qual a lei que representou um avanço importante, 
quando regulamentou a participação do usuário para o 
controle social no Sistema Único de Saúde? 

A) 8.142/1990. 
B) 141/2012. 
C) 12.466/2011. 
D) 11.108/2005. 
E) 9.836/1999. 

 
06 - Com vistas a melhorar a capilaridade do Sistema Único 
de Saúde, foram criadas algumas políticas que permitiram 
ações intersetoriais, principalmente voltadas para a 
promoção da saúde. Nesse sentido, destacam-se: 

A) Programa Saúde na Escola; Academia da Saúde; 
Programa Melhor em Casa. 

B) Programa de Controle da Hanseníase; Programa 
DST/AIDS. 

C) Estratégia de Saúde da Família; Centros de Apoio 
Psicossociais; Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família. 

D) Serviço Móvel de Atendimento de Urgência; 
Residência Terapêuticas. 

E) Programa de Agentes Comunitários de Saúde; 
Programa Mais Médicos. 
 

07 - A Lei 7.498/86, que regulamenta o exercício 
profissional da enfermagem, define em seu Artigo 4º que: 

A) O planejamento e a programação das instituições e 
serviços de saúde incluem planejamento e 
programação de enfermagem. 

B) É livre o exercício da enfermagem em todo o 
território nacional, observadas as disposições desta 
lei. 

C) A programação de enfermagem inclui a prescrição 
da assistência de enfermagem. 

D) Os órgãos de pessoal da administração pública 
direta e indireta, federal, estadual, municipal, do 
Distrito Federal e dos Territórios observarão, no 
provimento de cargos e funções e na contratação de 
pessoal de enfermagem, de todos os graus, os 
preceitos desta lei. 

E) 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. 

 
08 - Ainda baseado na Lei 7.498/86, dentre as atividades 
que são privativas do enfermeiro, encontram-se as 
seguintes, exceto: 

A) 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. 

B) Organização e direção dos serviços de enfermagem 
e de suas atividades técnicas e auxiliares nas 
empresas prestadoras desses serviços. 

C) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves 
com risco de vida. 

D) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 
matéria de enfermagem.  

E) Participar da programação da assistência de 
enfermagem. 



 

09 - São estabelecidos no Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN-311/2007, as 
seguintes proibições, exceto: 

A) Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção 
penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados 
éticos e legais. 

B) Obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem. 

C) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação 
que se caracterize como urgência ou emergência. 

D) Executar ou participar da assistência à saúde sem o 
consentimento da pessoa ou de seu representante legal, 
exceto em iminente risco de morte. 

E) Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência 
de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, 
função ou emprego motivado pela necessidade do 
profissional em cumprir o presente código e a legislação 
do exercício profissional. 

 
10 - Também baseado no Código de Ética de Enfermagem 
aprovado pela Resolução COFEN-311/2007, apenas uma das 
alternativas se refere a um direito, nas Relações Profissionais, 
que é: 

A) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade. 

B) Exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade. 

C) Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar 
com responsabilidade, autonomia e liberdade. 

D) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e 
terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de 
registro do profissional, exceto em situações de 
urgência e emergência. 

E) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício 
profissional seja por imperícia, imprudência ou 
negligência. 

 
11 - Baseando-se no Calendário Nacional de Vacinação, que 
atualmente está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), 
responda: 
Qual das seguintes vacinas possui o esquema de duas doses e um 
reforço, em situação de rotina? 

A) Rotavírus humano 
B) VOP 
C) Hepatite A 
D) Pneumocócica 10v 
E) Tetraviral 

 
12 - No Calendário Nacional de Vacinação do SUS, também é 
colocada para adolescentes a seguinte recomendação sobre a 
vacinação contra a hepatite B, na rotina? 

A) Administrar 2 doses a depender da situação vacinal.  
B) Administrar 3 doses independentemente da situação 

vacinal.  
C) Administrar 2 doses independentemente da situação 

vacinal.  
D) Administrar 1 dose independentemente da situação 

vacinal.  
E) Administrar 3 doses a depender da situação vacinal.  

 

13 - Aos 12 meses de idade, a criança deverá receber as seguintes 
vacinas, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do 
SUS, na rotina? 

A) Pentavalente e VOP. 
B) Hepatite B e Tetraviral. 
C) Pneumocócica 10 v, Meningocócica C e Tríplice viral. 
D) Rotavírus humano e Tetravalente. 
E) Pentavalente, VOP e Hepatite A. 

 
14 - Para a gestante, de acordo com o Calendário Nacional de 
Vacinação, atual do SUS são disponibilizadas as seguintes 
vacinas, em situação de rotina: 

A) Pneumocócica 10v, Trílice viral e hepatite A. 
B) Hepatite B, Dupla adulto e dTpa. 
C) Rotavírus humano e hepatite B. 
D) Pentavalente e Tetraviral. 
E) BCG, VOP e Meningocócica C. 

 
15 - Para adultos, qual das seguintes vacinas não faz parte da 
rotina do Sistema Único de Saúde e que, portanto, não está no 
Calendário Nacional de Vacinação, disponível no SUS? 

A) Hepatite B 
B) Hepatite A 
C) Febre amarela (em regiões endêmicas) 
D) Tríplice viral 
E) Dupla adulto 

 
16 - Um portador de hanseníase multibacilar poderá ter as 
seguintes características, exceto: 

A) Baciloscopia negativa. 
B) Mais de 5 lesões de pele. 
C) Lesões dormentes na pele. 
D) Alteração de sensibilidade na córnea. 
E) Diminuição de força muscular. 

 
17 - Qual o tempo máximo que poderá se estender um 
tratamento de hanseníase paucibacilar, sem que seja necessário 
reiniciar as doses e sem prejuízo para o paciente? 

A) 18 meses 
B) 12 meses 
C) 24 meses 
D) 9 meses 
E) 6 meses 

 
18 - Qual das doenças seguintes é compatível com a definição 
que segue: “doença não-contagiosa, resultante da ação de 
potente neurotoxina. Apresenta-se nas formas, alimentar, por 
ferimentos e intestinal. ”: 

A) Brucelose 
B) Leptospirose 
C) Sífilis 
D) AIDS  
E) Botulismo 

 
19 - A Cólera é uma infecção intestinal aguda, causada pela 
enterotoxina do bacilo Vibrio cholerae, frequentemente 
assintomática ou oligossintomática, com diarreia leve. Qual dos 
seguintes é considerado o principal reservatório da Cólera?  

A) O macaco 
B) O caramujo 
C) O homem 
D) O mosquito palha 
E) O cão 



 

20 - Analise as alternativas seguintes, que se referem à 
Coqueluche e assinale aquela que se encontra incorreta: 

A) Compromete especificamente o aparelho respiratório. 
B) Em lactentes, pode resultar em número elevado de 

complicações e até morte. 
C) Doença infecciosa crônica, transmissível, de 

distribuição local. 
D) Evolui em três fases sucessivas (catarral, paroxística e 

de convalescença). 
E) O agente etiológico é a Bordetella pertussis. 

 
21 - Qual dos seguintes é responsável pela transmissão da 
Doença de Lyme? 

A) Rato 
B) Porco 
C) Cão  
D) Carrapato 
E) Gato  

 
22 - Qual das doenças a seguir, que atualmente fazem parte da 
lista de notificação compulsória, de acordo com a Portaria No 
204, de 17 de fevereiro de 2016, não precisa de notificação 
imediata? 

A) Difteria 
B) Doença de Creutzfeldt-Jakob 
C) Febre Amarela 
D) Febre do Nilo Ocidental 
E) Peste 

 
23 - A Portaria No 204, de 17 de fevereiro de 2016, também 
define que o “Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico” deverá ser notificado: 

A) Mensalmente 
B) Imediatamente 
C) Bimestralmente 
D) Anualmente  
E) Semanalmente 

 
24 - A Norma Regulamentadora No 6, que trata dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), estabelece que: “a 
empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, 
EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, nas seguintes circunstâncias”: 

A) Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 
completa proteção contra os riscos de acidentes do 
trabalho 

B) Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 
completa proteção contra doenças profissionais e do 
trabalho; 

C) Sempre que o profissional se considerar sob risco na 
realização de suas atividades diárias. 

D) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem 
sendo implantadas;  

E) Para atender a situações de emergência. 
 
25 - Qual das seguintes Normas Regulamentadoras (NR) 
estabelece o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais? 

A) NR 9 
B) NR 8 
C) NR10 
D) NR 11 
E) NR 12 

 
26 - A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela 
Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, define como 
competências municipais, entre outras, as seguintes: 

A) Garantir recursos materiais, equipamentos e 
insumos suficientes para o funcionamento das 
Unidades Básicas de Saúde e para a execução do 
conjunto de ações propostas;  

B) Destinar recursos municipais para compor o 
financiamento tripartite da atenção básica; 

C) Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede 
de serviços como tática prioritária de organização 
da atenção básica; 

D) Promover o intercâmbio de experiências entre os 
diversos municípios, para disseminar tecnologias e 
conhecimentos voltados à melhoria dos serviços da 
atenção básica. 

E) Prestar apoio institucional às equipes e serviços no 
processo de implantação, acompanhamento e 
qualificação da atenção básica e de ampliação e 
consolidação da Estratégia Saúde da Família; 

 
27 - Analise as alternativas seguintes e assinale, baseando-
se na Política Nacional de Atenção Básica aprovada pela 
Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, qual delas não 
se refere a uma especificidade da Estratégia Saúde da 
Família? 

A) Existência de equipe multiprofissional. 
B) Um número de Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) suficiente para cobrir 100% da população 
cadastrada. 

C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas. 

D) Carga horária de 40 horas semanais para todos os 
profissionais de saúde membros da equipe de Saúde 
da Família, à exceção dos profissionais médicos. 

E) Equipe mínima formada, obrigatoriamente, por 
médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de 
enfermagem, agentes comunitários de saúde e os 
profissionais de saúde bucal. 

 
28 - Qual das alternativas seguintes não se enquadra no 
Suporte Básico de Vida, realizado por profissionais de 
saúde, de acordo com as atuais diretrizes para Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP)?   

A) Terapia medicamentosa com epinefrina 
endovenosa, 1 mg a cada 3 a 5 minutos. 

B) O procedimento "Ver, ouvir e sentir se há 
respiração" foi removido do algoritmo. 

C) Ênfase em RCP de alta qualidade (com frequência 
e profundidade de compressão torácicas adequadas, 
permitindo retorno total do tórax entre as 
compressões, ventilação excessiva). 

D) Iniciar as compressões torácicas antes de aplicar 
ventilações de resgate. 

E) Frequência de compressão a um mínimo de 100 por 
minuto. 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se a tira seguinte: 

 
29 -  Podemos identificar na fala da mãe de Suriá no 
primeiro quadrinho a seguinte figura de linguagem: 

A) prosopopeia 
B) sinestesia 
C) metonímia 
D) hipérbole 
E) antítese 

 
A questão 30 refere-se a tira seguinte: 

 
 
30 - A oração “de que o vovô nunca acorda antes do meio-
dia” (3º quadrinho) classifica-se como: 

A) subordinada substantiva completiva nominal 
B) subordinada substantiva objetiva indireta 
C) subordinada substantiva objetiva direta 
D) subordinada substantiva subjetiva 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
 

31 - Assinale a alternativa cujo emprego do vocábulo 
destacado está incorreto: 

A) Era um chefe democrático, ao invés de autoritário. 
B) Vou embora senão chegarei atrasada. 
C) Quer saber aonde pode ir.  
D) Comeu correndo afim de chegar mais cedo. 
E) Ele fez a cirurgia há cerca de dois anos. 

 
As questões 32 e 33 referem-se a canção seguinte: 
 

Geração Coca-Cola 
Quando nascemos fomos programados 
A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados 
Dos USA., de 9 às 6 
 
Desde pequenos nós comemos lixo 
Comercial e industrial 
Mas agora chegou nossa vez 
Vamos cuspir de volta o lixo em cima  

[de vocês 
 
Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 
 
Depois de vinte anos na escola 
Não é difícil aprender 
Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser 
 
Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então vocês vão ver 
Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis 

Renato Russo. Geração Coca-Cola.  
Intérprete: Legião Urbana. 

Em: Legião Urbana. EMI Music, 1985. Faixa 6. 
 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Segundo o eu lírico, a sociedade considera o jovem de sua 
geração fácil de ser manipulado, passivo, submetido à 
cultura importada dos Estados Unidos. 
II. O eu lírico se refere a esse grupo como “Geração Coca-
Cola” porque Coca-Cola é uma das marcas mais conhecidas 
da indústria estadunidense, além de ser uma das mais 
exportadas para todo o mundo. 
III. O eu lírico se dirige a um interlocutor por meio do 
pronome “vocês” que se refere a uma pessoa específica. 

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

 
33 - A função sintática da oração destacada no período 
“Quando nascemos fomos programados” é: 

A) oração subordinada adverbial causal  
B) oração subordinada adverbial final 
C) oração subordinada adjetiva restritiva 
D) oração subordinada adjetiva explicativa  
E) oração subordinada adverbial temporal 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
 
34 - A ironia na tirinha se deve ao fato de: 

A) A plateia bater palmas para que o urso Kurtz toque 
novamente. 

B) As pessoas saberem que Kurtz é o urso tocador de 
tuba mais aplaudido do mundo. 

C) Um urso tocar tuba e ser o mais aplaudido do 
mundo.  

D) Kurtz ser o urso tocador de tuba mais aplaudido do 
mundo porque toca mal. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
35 - Leia a piada seguinte: 

Uva 
 Afinal, tudo na vida passa. Até a uva 
passa. 

Domínio Popular. 
 O humor nessa piada é produzido a partir da 
palavra “passa” que: 

A) adquire um duplo sentido, funcionando como verbo 
e substantivo 

B) passa a ter o mesmo significado nas duas orações 
C) se une à palavra vida adquirindo outro significado 
D) se junta ao título para produzir sentido 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
36 - A função morfológica do SE na frase “Vão-se os anéis, 
ficam os dedos” é de: 

A) partícula integrante do verbo 
B) partícula expletiva 
C) partícula apassivadora 
D) pronome reflexivo 
E) conjunção subordinativa 

 
37 - Nas frases a seguir, identifique aquela cuja verbo 
destacado expressa mudança de estado. 

A) No futuro, os pais e os filhos viverão juntos. 
B) Antigamente, os pais ficavam sozinhos com a saída 

dos filhos. 
C) Hoje, os filhos são companheiros dos pais por mais 

tempo. 
D) Nos Estados Unidos, as casas se tornam 

multigeracionais. 
E) Neste ano, nevou algumas vezes na região Sul do 

Brasil. 
 

38 - Identifique a alternativa cujo emprego da vírgula indica 
a supressão do verbo. 

A) Na descida até a casa, caminhamos em silêncio. 
B) Decidi ter mais qualidade de vida, ou seja, vou parar 

de fumar. 
C) No anúncio, um convite: não se reprima. 
D) Ela ama aquele rapaz, mas não é correspondida. 
E) Estas informações, disse ela, não são verdadeiras.  

 
39 - Assinale a alternativa cujas vocábulos exemplificam o 
processo de formação “composição por aglutinação”. 

A) embora | vinagre 
B) cana-de-açúcar | beija-flor 
C) afago | alcance  
D) acariciar | esfriar 
E) descanso | antebraço 

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

A) Fábio prefere carne de boi a mariscos. 
B) Os bombeiros responderam ao chamado 

rapidamente. 
C) Eu perdoei o garoto. 
D) O depoimento do porteiro implicou o zelador no 

ocorrido. 
E) O porteiro atendeu os repórteres.  

 
 

 


