ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ

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 14/01/2013, 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 EXTREMOZ de 28/09/2012.
* 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: 13 DE JANEIRO DE 2013

PARTE I - ENFERMEIRO
01 - A História da Enfermagem no Brasil teve um importante
avanço com a criação da 1ª Escola de Enfermagem do país.
Assinale a alternativa que relaciona corretamente o atual nome
dessa Escola e o Estado onde foi fundada:
A) Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - Rio de Janeiro
B) Escola de Enfermagem Luisa de Marillac – Bahia
C) Escola Anna Nery – Minas Gerais
D) Escola de Enfermagem Carlos Chagas – Rio de
Janeiro
E) Escola Paulista de Enfermagem – São Paulo
02 - Em relação ao Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, no capítulo que trata das relações profissionais
assinale a alternativa que corresponde a um dever:
A) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser
tratado segundo os pressupostos e princípios legais,
éticos e dos direitos humanos.
B) 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.
C) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento
profissional e à defesa dos direitos e interesses da
categoria e da sociedade.
D) Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção
penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados
éticos e legais.
E) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes,
fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam
prejudicar o exercício profissional.
03 - Sabendo que o Enfermeiro deve estar sempre atualizado
sobre a Legislação de Enfermagem vigente, responda: em
relação à Resolução COFEN no 438/2012 é correto afirmar:
A) É responsabilidade e dever dos profissionais da
Enfermagem registrar, no prontuário do paciente e em
outros documentos próprios da área, seja em meio de
suporte tradicional (papel) ou eletrônico, as
informações inerentes ao processo de cuidar e ao
gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias
para assegurar a continuidade e a qualidade da
assistência.
B) No âmbito da equipe de Enfermagem, a classificação
de risco e priorização da assistência em Serviços de
Urgência é privativa do Enfermeiro, observadas as
disposições legais da profissão.
C) É vedado ao enfermeiro assistencial trabalhar em
regime de sobreaviso, salvo se o regime for instituído
para cobrir eventuais faltas de profissionais da escala
de serviço.
D) No âmbito da equipe de Enfermagem, a punção
arterial tanto para fins de gasometria como para
monitorização da pressão arterial invasiva é um
procedimento privativo do Enfermeiro, observadas as
disposições legais da profissão.
E) No âmbito da equipe de Enfermagem, o acesso
venoso, via cateterismo umbilical, é um procedimento
privativo do Enfermeiro, observadas as disposições
legais da profissão.

04 - A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem; A
Lei Orgânica da Saúde e a Lei que define a Participação da
Comunidade e Financiamento da Saúde são
respectivamente:
A) 7.498/90, 8.080/90 e 8.142/90
B) 7.498/86, 8.080/90 e 8.142/90
C) 7.498/86, 8.142/90 e 8.080/90
D) 7.498/90, 8.142/90 e 8.042/90
E) 7.498/86, 8.080/90 e 8.842/90
05 - O Brasil vem aumentando ao longo dos anos a
expectativa de vida da sua população. O Ministério da
Saúde procura lançar programas para atender a população
idosa. Assinale a alternativa que corresponde ao Programa
que atende pessoas em casa com dificuldades de
locomoção:
A) Saúde em Casa
B) Saúde Residencial
C) Saúde Melhor
D) Melhor em Casa
E) Programa Recuperar
06 - Criada com a finalidade primordial de promover e
consolidar o pleno exercício, por parte do poder público
municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da
atenção à saúde dos seus munícipes, com a consequente
redefinição das responsabilidades dos Estados, do Distrito
Federal e da União, avançando na consolidação dos
princípios do Sistema Único de Saúde. Este texto refere-se
a:
A) Norma Operacional Básica 1993
B) Norma Operacional da Assistência à Saúde 2001
C) Atenção Básica
D) Piso da Atenção Básica
E) Norma Operacional Básica 1996
07 - A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que
atinge principalmente a pele e os nervos periféricos. Qual
o nome do seu agente infeccioso e qual o tipo de exame
laboratorial usado para identificá-lo.
A) Mycobacterium leprae - Baciloscopia
B) Bacilo de Koch - Elisa
C) Mycobacterium leprae – Elisa
D) Trypanosoma cruzi – Hemograma
E) Paramyxovirus - VDRL
08 - De acordo com o que preconiza o Ministério da
Saúde, qual das formas da hanseníase está relacionada
corretamente ao tempo de tratamento?
A) Indeterminada – 12 meses
B) Tuberculoide – 6 meses
C) Dimorfa – 6 meses
D) Virchowiana – 6 meses
E) Dimorfa – 4 meses
09 - Qual dos exames a seguir pode ser realizado como
auxílio no diagnóstico da hanseníase?
A) Eletroencefalograma
B) Espirometria
C) Eletroneuromiografia
D) Densitometria óssea
E) Ressonância magnética

10 - São atribuições do enfermeiro na Estratégia de Saúde da
Família, exceto:
A) Executar, no nível de suas competências, ações de
assistência básica de vigilância epidemiológica e
sanitária nas áreas de atenção à criança, ao
adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso.
B) Desenvolver ações para capacitação dos ACS e
técnicos em enfermagem, com vistas ao desempenho
de suas funções junto ao serviço de saúde.
C) Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou
doentes, visando promover a saúde e abordar os
aspectos de educação sanitária.
D) Executar as ações de assistência nas áreas de atenção à
criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao
adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de
primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias
ambulatoriais, entre outros.
E) Promover a qualidade de vida e contribuir para que o
meio ambiente torne-se mais saudável.
11 - No procedimento de sondagem nasoenteral assinale aquela
que corresponde a uma contraindicação:
A) Reintroduzir o fio guia se sair durante a passagem da
sonda
B) Injetar ar através de seringa e auscultar a entrada do ar
na região epigástrica.
C) Encaminhar o paciente para realizar radiografia de
tórax e abdome, para visualizar o posicionamento
correto da sonda.
D) Fixar a sonda ao nariz e à testa utilizando fita adesiva,
com o cuidado de não tracionar a narina.
E) Lubrificar os 10 cm da extremidade da sonda para
facilitar a passagem da sonda.
12 - Lesões no rosto em “asa de borboleta” e tratamento através
de pulsoterapia estão relacionados à qual doença?
A) Artrite reumatoide
B) Pênfigo vulgar
C) Hanseníase
D) Lupus Eritematoso Sistêmico
E) Vitiligo
13 - Qual das seguintes alternativas não se relaciona a um
objetivo da Vigilância Ambiental?
A) Produzir, integrar, processar e interpretar informações,
visando a disponibilizar ao SUS instrumentos para o
planejamento e execução de ações relativas às
atividades de promoção da saúde e de prevenção e
controle de doenças relacionadas ao meio ambiente.
B) Estabelecer os principais parâmetros, atribuições,
procedimentos e ações relacionadas à vigilância
ambiental em saúde nas diversas instâncias de
competência.
C) Promover, junto aos órgãos afins ações de proteção da
saúde humana relacionadas ao controle e recuperação
do meio ambiente.
D) Conhecer e estimular a interação entre saúde, meio
ambiente e
desenvolvimento, visando ao
fortalecimento da participação da população na
promoção da saúde e qualidade de vida.
E) Identificar os riscos e ocultar as informações
referentes aos fatores ambientais condicionantes e
determinantes das doenças e outros agravos à saúde.

14 - Qual a Norma Regulamentadora que se refere
especificamente aos Equipamentos de Proteção
Individual?
A) NR 12
B) NR 15
C) NR 6
D) NR 18
E) NR 4
15 - Quantas são as classes de risco de agentes biológicos,
de acordo com a Norma Regulamentadora 32:
A) 3
B) 4
C) 1
D) 2
E) 5
16 - Em relação à vacinação de rotina da BCG, do
Calendário Básico de Vacinação da Criança, do Ministério
da Saúde é correto afirmar:
A) A BCG só deve ser aplicada em crianças nunca
antes imunizadas por outras vacinas
B) Não deve ser administrado reforço da BCG em
crianças na idade escolar
C) O reforço da BCG deverá ser administrado a cada
10 anos
D) A BCG nunca deve ser administrada em adultos
E) A BCG deve ser administrada na porção média do
músculo deltoide através da via subcutânea
17 - De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da
Criança, do Ministério da Saúde, qual o período mínimo a
ser considerado para o reforço da Poliomielite após a
administração da última dose do esquema?
A) 6 meses
B) 30 dias
C) 60 dias
D) 4 meses
E) 7 dias
18 - Assinale a alternativa que se refere a um
procedimento que foi retirado do Suporte Básico de Vida
por socorristas leigos, de acordo com as Novas Diretrizes
da Sociedade Americana de Cardiologia:
A) Massagem cardíaca a no mínimo 100/minuto
B) Iniciar massagem cardíaca antes das ventilações
de resgate a frequência de 30 compressões para 2
ventilações se houver possibilidade
C) Acionar serviço de emergência
D) Ver, ouvir e sentir se há respiração
E) Profundidade de compressões em adultos de no
mínimo 5 centímetros
19 - São orientações básicas para um paciente em pósoperatório imediato de cateterismo cardíaco, exceto:
A) Manter a perna em repouso durante 6 horas
B) Não andar nas primeiras 12 horas após o
procedimento
C) Retirar o curativo 6 horas após o procedimento
D) Evitar mudança de decúbito nas primeiras 6 horas
após o procedimento
E) Observar sangramentos no local da inserção do
cateter

20 - Quais os valores máximo e mínimo do Apgar que o
recém-nascido pode atingir, respectivamente:
A) 8 e 1
B) 10 e 1
C) 8 e 0
D) 9 e 0
E) 10 e 0

27 - Qual o nervo que deve ser livrado no procedimento de
coleta de gasometria arterial na artéria radial?
A) Nervo tibial posterior
B) Nervo femoral
C) Nervo fibular
D) Nervo mediano
E) Nervo trigêmio

21 - Qual das doenças seguintes ocorre devido a uma
deficiência de uma proteína responsável pela coagulação
sanguínea?
A) Doença de Weil
B) Doença de Crohn
C) Síndrome de Asperger
D) Síndrome de Tourette
E) Doença de Von Willebrand

28 - Uma paciente que apresenta um resultado de exame
como NIC I apresenta provavelmente quais alterações?
A) Existência de desarranjo celular em até três
quartos da espessura do epitélio, preservando as
camadas mais superficiais.
B) Apresenta um desarranjo em todas as camadas do
epitélio.
C) Atipias de significado indeterminado em células
escamosas e glandulares.
D) Alterações celulares que se tornam mais intensas e
o grau de desarranjo é tal que as células invadem o
tecido conjuntivo do colo do útero abaixo do
epitélio.
E) Alteração celular que acomete as camadas mais
basais do epitélio estratificado do colo do útero.

22 - De acordo com a North American Nursing Diagnosis
Association (NANDA) a Inspiração e/ou expiração que
não proporciona ventilação adequada pode receber o
seguinte Diagnóstico de Enfermagem?
A) Ventilação Espontânea Prejudicada
B) Desobstrução Ineficaz de Vias Aéreas
C) Padrão Respiratório Ineficaz
D) Troca de Gases Prejudicada
E) Risco de infecção

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

23 - Um paciente que se submeteu a uma enucleação do
olho realizou qual dos procedimentos a seguir?
A) Retirada do globo ocular
B) Uso de colírio vasoconstrictor
C) Enxerto de pele na pálpebra
D) Retirada da córnea
E) Tratamento de blefarite
24 - O conhecimento dos indicadores de saúde é
fundamental para a tomada de decisões por parte dos
gestores e técnicos da saúde. Baseado nisso o indicador:
Taxa de Fecundidade Total, se refere a um:
A) Indicador socioeconômico
B) Indicador demográfico
C) Indicador de mortalidade
D) Indicador de morbidade
E) Indicador de cobertura
25 - A paralisia progressiva da musculatura é comum em
qual doença?
A) Dengue
B) Artrite Reumatóide
C) Diabetes Insipidus
D) Esclerose Lateral Amiotrófica
E) Neurofibromatose
26 - Assinale a alternativa na qual a doença está em
desacordo com uma de suas formas de transmissão:
A) Brucelose – através da pele
B) Hepatite A – através da via oral
C) Tuberculose – através das vias aéreas superiores
D) Herpes simples – através da pele
E) Febre amarela – através das vias aéreas superiores

Inserto entre o 16º e o 18º, o século XVII
permanece em meia-luz, quase apagado, nos fastos do Rio
de Janeiro, sem que sobre esse período se detenha a
atenção dos historiadores, sem que o distingam os que se
deixam fascinar pelos aspectos brilhantes da história.
(Vivaldo Coaracy in Rio de Janeiro)
29 - Das afirmações seguintes:
I- De acordo com o texto, o século XVII foi importante,
culturalmente, para o Rio de Janeiro.
II- O vocábulo ou expressão que pode substituir sem
alteração de sentido a palavra “fastos” é “anais”.
III- A expressão “quase apagada” retifica a palavra “meialuz”.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Apenas o item II está correto.
D) Todos estão corretos
E) Todos estão incorretos
30 - Infere-se do texto que:
A) Os historiadores desgostaram imensamente do
século XVII.
B) O século XVI teve importância igual a do século
XVIII.
C) A história do Rio de Janeiro está farta de coisas
interessantes.
D) Os historiadores apreciam mais o século XVII do
que os século XVI e XVIII.
E) Os mais belos momentos da história seduzem
algumas pessoas.

A questão 31 refere-se a tira seguinte:

31 - Das afirmações seguintes:
I- O termo “isto”, escolhido por Hagar para fazer
referência à comida, revela a reação da personagem em
relação ao que vê na mesa.
II- A resposta dada por Helga a Hagar, não contribui para a
confirmação do caráter “anônimo” da refeição.
III- Helga e Hagar utilizam apenas 02 pronomes para fazer
referência à comida não identificada e às sobras.
A) Apenas o item I está correto.
B) Estão corretos os itens I e II.
C) Estão corretos os itens I e III.
D) Estão corretos os itens II e III.
E) Todos estão incorretos.

36 - Nas frases “Rapaz impulsivo, Mário não se conteve” e
“A sensibilidade existe e está a serviço da harmonia”, a
função sintática dos termos destacados é:
A) vocativo e complemento nominal
B) aposto e objeto indireto
C) aposto e complemento nominal.
D) aposto e objeto direto
E) vocativo e objeto indireto
37 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva
explicativa em:
A) Pedra que rola não cria limo.
B) Como ele estava armado, ninguém ousou reagir.
C) Parece que a situação melhorou.
D) Não sou quem você pensa.
E) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria.
38 - O acento indicador de crase foi usado de forma
incorreta em:
A) Ninguém é insensível à dor.
B) Admirei os quadros à óleo.
C) Não irás àquela festa.
D) Avançamos rente à parede.
E) Apresentei-me à diretora.

32 - Assinale o item em que todos os vocábulos estão
grafados corretamente:
A) gengiva – lanujem – urtiga – cúpula
B) buliçoso – cobiça – desinteria – arrepiar
C) ponteagudo – nódoa – goela – vertigem
D) exaurir – crioulo – aborígine – herege
E) propensão – ultraje – oscilar – concesão

39 - A regência verbal está incorreta em:
A) Leila agradou-se muito do rapaz.
B) Eu aspirava a uma posição mais brilhante.
C) Nas aflições é tão bom deparar alguém que nos
ajude.
D) Pedro ajudava ao pai na roça.
E) A empregada permitiu ao repórter que entrasse.

33 - O hífen foi incorretamente empregado em um
vocábulo de item:
A) vice-presidente / super-requintado
B) circum-murado / ex-diretor
C) pan-americano / micro-onda
D) neo-helênico / sub-humano
E) super-homem / anti-religioso

40 - Identifique a figura de linguagem utilizada na tira
seguinte para produzir o efeito de humor:

34 - Assinale o item cujo elemento mórfico destacado na
palavra classifica-se de forma incorreta.
A) incerteza – radical
B) inquieta – vogal temática
C) tecnocracia – vogal de ligação
D) estabelecesse – desinência número pessoal
E) irrealidade – sufixo
35 - Identifique a alternativa em que ocorre objeto direto
pleonástico:
A) Seus cavalos, ela os montava em pelo.
B) Tia Mirtes já não sentia dor nem cansaço.
C) Amava-a tanto como a nós.
D) Sobram-lhe qualidades e recursos.
E) Responderei à carta de Lúcia.

A)
B)
C)
D)
E)

onomatopeia
metonímia
catacrese
sinestesia
paronomásia

