ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

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 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!!

Data: 25 de Março de 2012.

PARTE I – ENFERMEIRO
01 - A História da Enfermagem possui personagens que
tiveram participação importante em algumas Guerras.
Assinale a alternativa que relaciona corretamente o
personagem da história da Enfermagem e a Guerra que
participou:
A) Florence Nightingale – Guerra do Uruguai
B) Carlos Chagas – Guerra da Criméia
C) Anna Nery – Guerra do Paraguai
D) Anna Nery – Guerra do Uruguai
E) Florence Nightingale – Guerra de Roma
02 - Qual a Constituição que criou o Sistema Único de
Saúde e quais as Leis que o regulamentam,
respectivamente:
A) Constituição de 1986 – Lei 8080/86 – Lei 8142/86
B) Constituição de 1990 – Lei 8080/90 – Lei 8142/90
C) Constituição de 1946 – Lei 8080/50 – Lei 8148/50
D) Constituição de 1988 – Lei 8088/90 – Lei 8148/90
E) Constituição de 1988 – Lei 8080/90 – Lei 8142/90
03 - No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,
no capítulo que trata sobre as Relações Profissionais são
direitos, exceto:
A) Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia
e ser tratado segundo os pressupostos e princípios
legais, éticos e dos direitos humanos
B) Aprimorar
seus
conhecimentos
técnicos,
científicos e culturais que dão sustentação a sua
prática profissional
C) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento
profissional e à defesa dos direitos e interesses da
categoria e da sociedade
D) Fundamentar suas relações no direito, na
prudência, no respeito, na solidariedade e na
diversidade de opinião e posição ideológica
E) Obter desagravo público por ofensa que atinja a
profissão, por meio do Conselho Regional de
Enfermagem
04 - Qual das seguintes alternativas não se refere à Norma
Operacional Básica do ano de 1993 (NOB 93)?
A) Desencadeia processo de municipalização da
gestão com habilitação dos municípios nas
condições de gestão criadas (incipiente, parcial e
semiplena)
B) Cria transferência regular e automática (fundo a
fundo) do teto global da assistência para
municípios em gestão semiplena
C) Habilita municípios como gestores, criando a
terceira instância gestora do SUS
D) O principal instrumento formalizador das relações
é a Programação Pactuada e Integrada - PPI
E) Frágil definição do papel dos estados, que também
passam a assumir seu papel de gestor do sistema
estadual de saúde

05 - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, qual das penalidades a serem impostas pelos
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o
que determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho de
1973, não corresponde à realidade?
A) Advertência documental
B) Multa
C) Censura
D) Suspensão do Exercício Profissional
E) Cassação do direito ao Exercício Profissional
06 - Em relação à hanseníase assinale a alternativa correta:
A) Atualmente o tratamento para hanseníase
indeterminada dura 12 meses
B) Uma pessoa com mais de 5 lesões de pele deve ser
tratada por 12 meses
C) Atualmente o tratamento para hanseníase dimorfa
dura 6 meses
D) A hanseníase Virchowiana possui baciloscopia
negativa
E) A hanseníase não tem cura
07 - A hanseníase pode afetar nervos periféricos e causar
deformidades. Assinale a alternativa que representa os
nervos que quando afetados provocam mão em garra:
A) Nervos tibial posterior e radial
B) Nervos radial e fibular comum
C) Nervos fibular e tibial posterior
D) Nervos ulnar e mediano
E) Nervos auricular e fibular comum
08 - Qual dos seguintes medicamentos faz parte do
esquema de tratamento da hanseníase multibacilar?
A) Rifampicina
B) Azitromicina
C) Ciprofloxacino
D) Gentamicina
E) Penicilina
09 - O enfermeiro deve conhecer as Leis referentes à
segurança do trabalho. As Normas Regulamentadoras
(NR) existem para orientar os profissionais visando a sua
segurança. Assinale a alternativa que se refere à Norma
Regulamentadora que trata da Segurança e Saúde no
Trabalho em Estabelecimentos de Saúde:
A) NR 8
B) NR 18
C) NR 32
D) NR 30
E) NR 29
10 - Em relação ao Plasmodium vivax assinale a
alternativa correta:
A) Bactéria causadora da Peste bubônica
B) Vírus causador da Malária
C) Protozoário causador da Febre Amarela
D) Protozoário causador da Malária
E) Bactéria causadora da esquistossomose

11 - A Sistematização da Assistência de Enfermagem é
dividida em etapas estabelecidas pelo Processo de
Enfermagem. Dessa forma assinale a alternativa que se
refere à 1ª etapa do Processo de Enfermagem:
A) Diagnóstico de Enfermagem
B) Plano Assistencial
C) Histórico de Enfermagem
D) Prescrição de Enfermagem
E) Evolução

17 - Qual dos seguintes fatores não é considerado de risco
para o desenvolvimento do Câncer de Colo de Útero em
mulheres infectadas pelo Papiloma Vírus Humano?
A) Menopausa tardia
B) Número elevado de gestações
C) Uso de contraceptivos orais
D) Tabagismo
E) Infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente
transmitidas

12 - De acordo com o novo Guia de Ressuscitação
Cardiopulmonar do ano de 2010, qual a principal ação no
momento da Parada Cardiorespiratória?
A) Abrir vias aéreas
B) Intubação orotraqueal
C) Compressão torácica
D) Administração de medicamentos
E) Punção de veia calibrosa

18 - Em Saúde Mental, as casas localizadas no espaço
urbano, constituídas para responder às necessidades de
moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais
graves, institucionalizadas ou não, são chamadas de:
A) Centros de Atenção Psicossociais – CAPS
B) Hospital Dia
C) Urgência Psiquiátrica
D) Núcleos de Assistência à Saúde Mental – NASM
E) Residências Terapêuticas

13 - Em Epidemiologia, o número de novos casos surgidos
em uma determinada população e em um determinado
intervalo de tempo é o mesmo que:
A) Incidência
B) Prevalência
C) Detecção
D) Caso controle
E) Coorte

19 - Qual o tempo mínimo de internação para que uma
infecção seja considerada de origem hospitalar?
A) 36 horas
B) 20 horas
C) 2 horas
D) 24 horas
E) 72 horas

14 - De acordo com o Calendário de Vacinação da Criança
disponível no Sistema Único de Saúde, com qual idade a
criança deve tomar o reforço da Vacina Pneumocócica 10
Valente (conjugada)?
A) 10 meses
B) 12 meses
C) 15 meses
D) 2 meses
E) 5 anos
15 - De acordo com o Calendário de Vacinação da Criança
disponível no Sistema Único de Saúde, quantas doses da
Vacina Menigocócica C (conjugada) devem ser
administradas à criança antes do reforço?
A) 3
B) 1
C) 4
D) 5
E) 2
16 - Qual das seguintes vacinas não faz parte do
Calendário de Vacinação do Adolescente disponível no
Sistema Único de Saúde?
A) Tetravalente
B) Hepatite B
C) Dupla Adulto
D) Febre Amarela
E) Tríplice viral

20 - As úlceras por pressão são divididas em estágios que
definem o grau de comprometimento dos tecidos: Baseado
nisso assinale a alternativa que corresponde ao estágio da
úlcera por pressão quando atinge os ossos:
A) Estágio II
B) Estágio III
C) Estágio V
D) Estágio IV
E) Estágio I
21 - Qual o limite máximo de habitantes de uma
determinada área que uma equipe de saúde da família pode
ser responsável?
A) 4 mil habitantes
B) 2 mil habitantes
C) Mil habitantes
D) 5 mil habitantes
E) 3 mil habitantes
22 - Assinale a alternativa incorreta em relação ao
desempenho das equipes de saúde da família do Brasil:
A) Modelo de Atenção à Saúde do Brasil é referência
internacional
B) Estratégia de Saúde da Família como desenhada
no caso Brasileiro é destaque e modelo para outros
países
C) Apesar dos avanços, a Atenção Básica em Saúde
ainda não faz parte da pauta política dos gestores
públicos
D) A estratégia Saúde da Família está consolidada
nos municípios brasileiros
E) Estudos acadêmicos em curso demonstram que a
Saúde da Família apresenta indicadores
animadores como a redução da mortalidade
infantil

23 - Até quantas semanas de gestação um bebê é
considerado pré-termo?
A) 37 semanas
B) 33 semanas
C) 40 semanas
D) 20 semanas
E) 36 semanas
24 - Qual dos programas seguintes não pertence
exclusivamente ao Ministério da Saúde?
A) Melhor em Casa
B) Olhar Brasil
C) Doação de Órgãos
D) Academia da Saúde
E) Farmácia Popular
25 - Assinale a alternativa que não corresponde a uma
doença prioritária no Pacto pela Vida do Ministério da
Saúde?
A) Diabetes
B) Hanseníase
C) Tuberculose
D) Malária
E) Influenza
26 - Qual dos seguintes fármacos não faz parte do esquema
de tratamento da tuberculose multirresistente?
A) Etambutol
B) Isoniazida
C) Levofloxacina
D) Pirazinamida
E) Terizidona
27 - Indicadores de Saúde são resumos de dados coletados
com o objetivo de responder a questões relevantes para o
planejamento e administração das ações de saúde. Existem
várias classes de indicadores de saúde como:
socioeconômicos, de mortalidade, demográficos, de
cobertura, entre outros. Dessa forma, assinale a alternativa
referente a um indicador de cobertura:
A) Taxa de crescimento da população
B) Proporção de partos hospitalares
C) Níveis de escolaridade
D) Taxa de analfabetismo
E) Proporção de pobres
28 - Algumas doenças necessitam de altas doses de
medicamentos em curtos períodos de tempo para
alcançarem maior eficácia. Assinale a alternativa que se
refere ao termo utilizado para esse tipo de tratamento em
altas doses e curto período de tempo:
A) Bolos
B) Hidratação venosa
C) Gavagem
D) Pulsoterapia
E) Quimioterapia

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
“Arrumar o homem”
Não boto a mão no fogo pela autenticidade da estória
que estou para contar. Não posso, porém, duvidar da
verdade da pessoa de quem a escutei e, por isso, tenho-a
como verdadeira. Salva-me, de qualquer modo, o
provérbio italiano: "Se não é verdadeira...é muito
graciosa!"
Estava, pois, aquele pai carioca, engenheiro de
profissão, posto em sossego, admitido que, para um
engenheiro, é sossego andar mergulhado em cálculos de
estrutura. Ao lado, o filho, de 7 ou 8 anos, não cessava de
atormentá-lo com perguntas de todo jaez, tentando
conquistar um companheiro de lazer.
A ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de
dez a quinze convites a ficar quieto e a deixá-lo trabalhar,
foi a de pôr nas mãos do moleque um belo quebra-cabeça
trazido da última viagem à Europa. "Vá brincando
enquanto eu termino esta conta", sentencia entre dentes,
prelibando pelo menos uma hora, hora e meia de trégua. O
peralta não levará menos do que isso para armar o mapa do
mundo com um dos cinco continentes, arquipélagos, mares
e oceanos, comemora o pai engenheiro.
Quem foi que disse hora e meia? Dez minutos depois,
dez minutos cravados, e o menino já o puxava triunfante:
"Pai, vem ver!" No chão, completinho, sem defeito, o
mapa do mundo.
Como fez, como não fez? Em menos de uma hora era
impossível. O próprio herói deu a chave da proeza: "Pai,
você não percebeu que, atrás do mundo, o quebra-cabeça
tinha um homem? Era mais fácil. E quando eu arrumei o
homem, o mundo ficou arrumado!"
"Mas esse garoto é um sábio!", sobressaltei, ouvindo a
palavra final. Nunca ouvi verdade tão cristalina: "Basta
arrumar o homem (tão desarrumado quase sempre) e o
mundo fica arrumado!"
Arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se
quer arrumar o mundo.
Dom Lucas Moreira Neves, Jornal do Brasil, jan. 1997.
29 - Das afirmações seguintes:
I – Apesar do autor do texto não ter confiança de que a
história narrada seja veraz, conta-a por sua importância
moral.
II – O título concedido ao texto mostra a tarefa
fundamental a ser executada inicialmente para a
organização do mundo.
III – No trecho “... tenho-a como verdadeira”, o vocábulo
destacado refere-se à pessoa que lhe contou a história do
texto.
A) Apenas o item II está correto.
B) Estão corretos os itens I e II.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Todos estão incorretos.
E) Apenas o item I está correto.

30 - Das afirmações seguintes:
I – No trecho “mas esse garoto é um sábio!”, o vocábulo
destacado encontra-se em sentido figurado.
II – No trecho “sobressaltei, ouvindo a palavra final”, a
oração sublinhada pode ser substituída com mesma
equivalência semântica por “quando ouvi à palavra final”.
III – Na frase final do texto o autor faz uma ressalva
positiva quanto ao desejo e intenção das pessoas.
A) Os itens II e III estão corretos.
B) Os itens I e III estão corretos.
C) Apenas o item I está correto.
D) Os itens I e II estão corretos.
E) Todos os itens estão corretos.
31 - Assinale o período em que há adjetivo no grau
superlativo absoluto analítico:
A) Suas mãos estavam aspérrimas.
B) A equipe de Camarões era a menos conhecida da
copa.
C) O monte Everest é o mais alto do mundo.
D) João é pouco mais alto que Pedro.
E) O marceneiro mostrou-se bem habilidoso.
32 - Assinale a alternativa em que ocorre um termo
grafado de modo incorreto:
A) esfuziar – cãibra – homenzinho
B) cônscio – presunção – anticientífico
C) mausoléu – pretestar – obséquio
D) rescisão – hóstia – coabitar
E) turíbulo – adepto – prescindir
33 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª considerando
o processo de formação das palavras. Em seguida, marque
a alternativa que corresponde a sequência encontrada:
(1) justaposição
( ) lanígero
(2) aglutinação
( ) livresco
(3) parassíntese
( ) o viver
(4) derivação sufixal
( ) mãe – pátria
(5) derivação imprópria
( ) amadurecer
A) 2 – 4 – 5 – 3 – 1
B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3
C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3
D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3
E) 3 – 5 – 2 – 1 – 4
34 - Na oração “Meus pais, amo-os de uma forma
especial”, os vocábulos destacados classificam-se,
respectivamente, em:
A) objeto direto – objeto indireto
B) objeto direto – objeto direto pleonástico
C) objeto indireto – objeto direto pleonástico
D) objeto direto preposicionado – objeto indireto
E) objeto indireto – objeto indireto pleonástico
35 - Em “O blecaute assustou a população, ainda que fosse
por pouco tempo”, o termo destacado classifica-se como:
A) oração subordinada adverbial consecutiva
B) oração subordinada adverbial concessiva
C) oração subordinada substantiva predicativa
D) oração subordinada substantiva subjetiva
E) oração subordinada adjetiva reduzida

As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte:

36 - Das afirmações seguintes:
I – De acordo com os quadrinhos, o comportamento gentil
e educado entre um gato e um cão, é algo que parece ser
verossímil no texto.
II – No último quadrinho (“Eu tenho a sensação de que
estou esquecendo de fazer alguma coisa”) temos um
período composto por subordinação.
III – Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de
fazer alguma coisa”, o vocábulo “SENSAÇÃO” tem seu
sentido completado pela segunda oração.
A) Estão corretos os itens II e III.
B) Estão corretos os itens I e III.
C) Estão corretos os itens I e II.
D) Apenas o item II está correto.
E) Todos estão corretos.
37 - Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de
fazer alguma coisa”, as orações
classificam-se,
respectivamente, como:
A) Subordinada substantiva objetiva indireta e
subordinada substantiva completiva nominal.
B) Coordenada sindética aditiva e coordenada
sindética conclusiva.
C) Coordenada sindética explicativa e coordenada
sindética conclusiva.
D) Subordinada substantiva completiva nominal e
subordinada substantiva objetiva indireta.
E) Subordinada substantiva objetiva direta e
subordinada substantiva completiva nominal.
38 - O emprego da crase encontra-se incorreto em todas as
alternativas, exceto em:
A) Eles foram à uma exposição de arte.
B) A água caía no assoalho gota à gota.
C) Referiu-se à ela com muito carinho.
D) Ela se dedicou à qual profissão?
E) A equipe de vôlei chegou à final.
39 - Indique a alternativa onde há erro de regência verbal:
A) Informei-lhe o curso.
B) Todos visam o reconhecimento de seus méritos.
C) Preferia vinho a cerveja.
D) O lojista pagou ao empregado.
E) O touro investiu contra o toureiro.
40 - A concordância nominal está correta, exceto em:
A) Tinha as mãos bastantes geladas.
B) Joias custam caro.
C) É proibido queimada.
D) O primeiro e quarto andares estão em reforma.
E) Os noivos saíram sós, após a festa.

