ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

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 17/01/2011, no site www.acaplam.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso
Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS de 22/10/2010.
* 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: 16 de Janeiro de 2011.

PARTE I - ENFERMEIRO
01 - O processo histórico da Enfermagem teve vários nomes
importantes que transformaram as bases da profissão. Sobre a
história da enfermagem assinale a alternativa correta.
A) Florence Nightingale foi convidada pelo Ministro da
Guerra para trabalhar junto aos soldados feridos em
combate na Guerra do Paraguai em 1854
B) Florence Nightingale cuidou de feridos durante a
Guerra da Criméia
C) Ana Neri fundou em 1945, a Cruz Vermelha
D) Em 1919 Florence Nightingale fundou a Escola de
Enfermagem que leva o seu nome
E) Ana Neri é conhecida com a “dama da lâmpada”
02 - A Lei que especificamente, dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências é:
A) 7.498/86
B) 8.142/90
C) 8.080/90
D) 8.689/93
E) 1.920/53
03 - A hanseníase ainda é uma doença de grande destaque
para a saúde pública brasileira e deve ser priorizada por todos
os profissionais de saúde visando o seu controle. De acordo
com o Ministério da Saúde, em relação á hanseníase assinale
a alternativa correta:
A) Pacientes com baciloscopia negativa e que
apresentam dez lesões com alteração de sensibilidade
na pele devem ser tratados com o esquema
paucibacilar
B) Pacientes com baciloscopia negativa e que
apresentam duas lesões com alteração de
sensibilidade na pele devem ser tratados com o
esquema multibacilar
C) Pacientes com baciloscopia positiva e que
apresentam uma lesão com alteração de sensibilidade
na pele devem ser tratados com o esquema
paucibacilar
D) Pacientes com baciloscopia negativa que apresentam
menos de dez lesões de pele com alteração de
sensibilidade não devem ser tratados para hanseníase
E) Pacientes com baciloscopia negativa e que
apresentam seis lesões com alteração de
sensibilidade na pele devem ser tratados com o
esquema multibacilar
04 - Em relação à hanseníase é incorreto afirmar:
A) Pacientes multibacilares devem ser tratados com no
mínimo 12 doses de PQT/MB
B) A forma Virchowiana da hanseníase tem cura
C) A forma tuberculóide é multibacilar
D) A forma Dimorfa deve ser tratada com o esquema
multibacilar
E) De acordo com o Ministério da Saúde pacientes que
apresentem mais de 5 lesões devem ser tratados com
o esquema multibacilar

05 - Em 2009 foram feitas modificações no esquema de
tratamento da tuberculose. A primeira mudança instituída
pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose
(PNCT) foi introduzir um quarto fármaco na fase intensiva
de tratamento (dois primeiros meses) do esquema básico.
Qual é esse fármaco?
A) Etambutol
B) Estreptomicina
C) Levofloxacina
D) Pirazinamida
E) Terizidona
06 - Assinale a alternativa que não corresponde a uma
função do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
A) Articular estrategicamente a rede e a política de
saúde mental num determinado território
B) Acolher e atender as pessoas com transtornos
mentais graves e persistentes, procurando
preservar e fortalecer os laços sociais do usuário
em seu território
C) Promover a inserção social das pessoas com
transtornos mentais por meio de ações
intersetoriais
D) Promover a permanência do indivíduo nas
unidades de internamento psiquiátricas em
conformidade com os preceitos da Reforma
Psiquiátrica
E) Regular a porta de entrada da rede de assistência
em saúde mental na sua área de atuação
07 - Amplia as responsabilidades dos municípios na
Atenção Básica e estabelece o processo de regionalização
como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e
de busca de maior eqüidade. Esse texto se refere a:
A) Lei Orgânica da Saúde - 8.080/90
B) A Norma Operacional Básica – NOB 01/96
C) A Norma Operacional da Assistência à Saúde –
NOAS 01/02
D) Lei 8.689/93
E) Lei 10.516/02
08 - Assinale a alternativa que representa uma doença
causada por um protozoário:
A) Ptiríase versicolor
B) Hanseníase
C) Febre Amarela
D) Antraz
E) Toxoplasmose
09 - A Epidemiologia tem a Teoria que diz que “a grande
maioria das doenças advém de uma combinação de fatores
que interagem entre si e acabam desempenhando
importante papel na determinação das mesmas”. Estamos
nos referindo à Teoria da:
A) Plausibilidade
B) Suscetibilidade
C) Multicausalidade
D) Determinalidade
E) Temporalidade

10 - A Norma Regulamentadora 32 – NR32 tem por
finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de proteção à segurança e à
saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como
daqueles que exercem atividades de promoção e
assistência à saúde em geral. De acordo com a NR32 são
considerados agentes biológicos, exceto:
A) Os prótons
B) As culturas de células
C) Os parasitas
D) As toxinas
E) Os príons
11 - Assinale a alternativa em que o tipo de anemia está
relacionado à deficiência da vitamina B12?
A) Talassemia
B) Anemia aplásica
C) Anemia falciforme
D) Anemia perniciosa
E) Anemia ferropriva
12 - A razão entre o número de casos novos de uma
doença que ocorre em uma comunidade, em um intervalo
de tempo determinado, e a população exposta ao risco de
adquirir essa doença no mesmo período, trata-se de:
A) Coeficiente de incidência
B) Coeficiente de detecção
C) Coeficiente de Prevalência
D) Coeficiente de letalidade
E) Coeficiente de co-morbidade
13 - São alguns dos exames que devem ser solicitados na
primeira consulta de pré-natal, exceto:
A) VDRL
B) ABO-RH, hemoglobina/hematócrito
C) EPF
D) EAS
E) Glicemia de jejum
14 - Qual a portaria que institui no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Homem?
A) 1.944, de 27 de agosto de 2009
B) 1.944, de 27 de março de 2010
C) 1.944, de 27 de março de 2003
D) 1.980, de 05 de agosto de 2008
E) 1.980, de 27 de setembro de 2009
15 - Em relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família
– NASF, assinale a alternativa incorreta:
A) Os NASF devem atuar de forma integrada à rede de
serviços de saúde, a partir das demandas
identificadas no trabalho conjunto com as equipes
Saúde da Família.
B) Os NASF funcionam como complementaridade do
trabalho das Equipes Saúde da Família – ESF
C) Os NASF devem funcionar em horário de trabalho
coincidente com o das equipes de Saúde da Família
D) Os NASF se constituem em porta de entrada do
sistema
E) A carga horária dos profissionais do NASF
considerados para repasse de recursos federais será
de, no mínimo, 40 horas semanais

16 - O Brasil vem implementando ações importantes na
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa - PNSPI.
Assinale a alternativa que não se aplica como justificativa
para a implementação da PNSPI:
A) Existência de recursos financeiros no nível da
atenção básica específico para atendimento à
pessoa idosa
B) O Brasil envelhece de forma rápida e intensa
C) O sistema de saúde brasileiro tradicionalmente
está organizado para atender à saúde maternoinfantil e não tem considerado o envelhecimento
como uma de suas prioridades
D) Saúde para a população idosa não se restringe ao
controle e à prevenção de agravos de doenças
crônicas não-transmissíveis
E) Pessoas idosas provavelmente apresentarão um
maior número de doenças e/ou condições crônicas
que requerem mais serviços sociais e médicos e
por mais tempo
17 - Qual dos sinais representados a seguir não se refere à
Meningite?
A) Rigidez de nuca
B) Sinal de Kerning
C) Sinal de Brudzinski
D) Convulsões
E) Manchas de Koplik
18 - Hemólise, níveis elevados de enzimas hepáticas e
contagem baixa de plaquetas estão presentes em qual
Síndrome?
A) Pseudomembranosa
B) Gripal
C) Klinefelter
D) HELLP
E) Turner
19 - O Processo de cicatrização que está presente quando
se procede ao fechamento secundário de uma ferida, com
utilização de sutura é:
A) Primeira intenção
B) Terceira intenção
C) Segunda intenção
D) Quarta intenção
E) Quinta intenção
20 - A Hipertensão Arterial configura-se como um grave
problema de saúde pública mundial e o enfermeiro deve
estar atento às possíveis complicações dessa patologia.
Assinale a alternativa que não se refere a uma possível
complicação da Hipertensão Arterial:
A) Plaquetopenia
B) Acidente vascular cerebral
C) Infarto do miocárdio
D) Insuficiência cardíaca
E) Insuficiência renal

21 - De acordo com o Programa Nacional de Imunizações,
em qual situação a vacina BCG está contra-indicada?
A) Portadores de HIV (positivo)
B) Comunicantes de hanseníase
C) Comunicantes de HIV positivos
D) Crianças em idade escolar sem cicatriz vacinal de
BCG
E) Crianças ao nascer
22 - De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, qual
a faixa etária especificada no calendário de vacinação do
adolescente?
A) 10 a 20 anos
B) 12 a 21 anos
C) 11 a 19 anos
D) 10 a 21 anos
E) 12 a 19 anos
23 - Vacina produzida por engenharia genética, cujo gene
do microorganismo responsável pela produção do antígeno
a ser utilizado para produção da vacina é isolado e clonado
por tecnologia de biologia molecular. Esse gene é
posteriormente introduzido em um microorganismo, o qual
passa a produzir e secretar em larga escala o produto
protéico do gene clonado que é então purificado e utilizado
para a produção da vacina. Esse texto se refere a que tipo
de vacina:
A) Atenuada
B) Associada
C) Potencializada
D) Inativada
E) Recombinante
24 - Região especial do coração, que controla a freqüência
cardíaca. Localiza-se perto da junção entre o átrio direito e
a veia cava superior e é constituído por um aglomerado de
células musculares especializadas:
A) Feixe de His
B) Nódulo sinoatrial
C) Sistema de Purkinge
D) Válvula tricúscpide
E) Válvula mitral
25 - Assinale a alternativa que não se refere a um tipo de
estudo epidemiológico:
A) Sagital
B) Transversal
C) Coorte
D) Ecológico
E) Caso-controle
26 - Histórico, diagnóstico de enfermagem, prescrição de
enfermagem, evolução e avaliação, são passos necessários
para estabelecer:
A) O processo de enfermagem
B) A assistência de enfermagem
C) A teoria de enfermagem
D) A bioética da enfermagem
E) A visita domiciliar

27 - A nidação ocorre nas paredes uterinas em qual
período?
A) Entre 14º e o 20º dia de gravidez
B) Entre o 20º e o 30º dia de gravidez
C) Entre o 5º e o 7º dia de gravidez
D) No 1º dia de gravidez
E) No 40º dia de gravidez
28 - Um profissional de enfermagem que administra uma
medicação sem ter lido o rótulo está agindo com:
A) Imprudência
B) Negligência
C) Imperícia
D) Insatisfação
E) Desarticulação

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
“O homem hoje em dia desenvolveu para tudo
que costumava fazer com o próprio corpo, extensões ou
prolongamentos desse mesmo corpo. A evolução de suas
armas começa pelos dentes e punhos e termina com a
bomba atômica. Indumentária e casas são extensões dos
mecanismos biológicos de controle de temperatura do
corpo. A mobília substitui o acocorar-se e sentar-se no
chão. Instrumentos mecânicos, lentes, televisão, telefones
e livros que levam a voz através do tempo e do espaço
constituem exemplos de extensões materiais. Dinheiro é
meio de estender os benefícios e de armazenar trabalho.
Nosso sistema de transportes faz agora o que
costumávamos fazer com os pés e as costas. De fato,
podemos tratar de todas as coisas materiais feitas pelo
homem como extensões ou prolongamentos do que ele
fazia com o corpo ou com alguma parte especializada do
corpo.”
(Leslie A. White, The science of culture)

32 - Aponte a alternativa que justifica corretamente o
emprego das vírgulas na seguinte frase:
Os advogados, com muito cuidado, analisaram o
documento.
A) Isolar adjunto adverbial deslocado.
B) Isolar o vocativo.
C) Isolar determinadas expressões explicativas.
D) Isolar o aposto.
E) Separar o núcleo do adjunto adverbial de lugar.
33 - Assinale a opção que apresenta somente palavras
formadas por derivação parassintética:
A) pernoitar – encruzilhada – vadiagem
B) emudecer – esmiuçar – pontaria
C) embarcar – subterrâneo – avermelhar
D) desalmado – apedrejar – procura
E) empobrecer – amanhecer – apolítico
A questão 34 refere-se a charge seguinte:

29 - Das afirmações seguintes:
I – A série de afirmações existentes entre o primeiro e o
último período do texto têm a finalidade de desenvolver,
explicando, a declaração feita no período inicial, por meio
de exemplos esclarecedores.
II – Os transportes como extensão dos pés é um exemplo
da afirmação do texto que diz serem todas as coisas
materiais, extensões ou prolongamentos do que o homem
fazia com o corpo ou com alguma parte dele.
III – É possível dizer que durante o texto encontramos uma
série de declarações que têm como objetivo, dar
credibilidade ao que é afirmado, já que as afirmações se
apóiam em fatos historicamente comprovados.
A) Estão corretos os itens II e III.
B) Apenas o item I está correto.
C) Apenas o item II está correto.
D) Todos estão corretos.
E) Estão corretos os itens I e II.
30 - No trecho “De fato, podemos tratar de todas as coisas
materiais feitas pelo homem como extensões ou
prolongamentos...”, a expressão destacada tem como
objetivo:
A) corrigir declarações feitas anteriormente.
B) ratificar informação apresentada anteriormente.
C) ampliar informações já exibidas.
D) esclarecer informações confusas.
E) adicionar dados aos já fornecidos.
31 - A frase em que a grafia está inteiramente correta é:
A) O fato passou desapercebido até o momento.
B) Se você não consertar a porta, não poderá serrá-la,
havendo o perigo iminente de um assalto.
C) Apesar de criticada, a atitude do aluno agradou a
muitos, pela espontaneidade e descrição.
D) Sabia que, se infringisse as normas da escola,
poderia sofrer conseqüências desagradáveis.
E) O grande mal da discussão é que ela não foi
orientada pelo bom censo.

34 - Das afirmações seguintes:
I – A palavra “distância” é empregada com um sentido
duplo: separação de classes sociais caracterizada pela
distância física e divisão pelo poder econômico.
II – O chargista refere-se não só à distância física entre as
classes sociais, ao retratar os ricos num navio, mas
principalmente à enorme distância entre elas quanto ao
poder aquisitivo ou econômico.
III – Através da imagem apresentada, o chargista procura
ressaltar a existência de igualdade entre classes sociais no
Brasil.
A) Está correto apenas o item I.
B) Todos estão corretos.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Estão corretos apenas os itens I e III.
E) Estão corretos apenas itens I e II.

35 - A
frase:
A)
B)
C)
D)
E)

palavra destacada está incorretamente flexionada na
Os móbiles estão presos por cordeizinhos.
Quaisquer que fossem as medidas, ele as impugnava.
Subirei nos paus-de-sebo.
Dois dos guardas-roupas estavam repletos de cupim.
Estrela brilhante lá dos altos-mares.

36 - Indique a alternativa que completa corretamente a frase:
“___ anos não ia ___ terra natal de meus pais, mas
daqui ___ algumas horas estarei lá.”
A) Há – à – à
B) Há – à – a
C) Há – a – a
D) A – há – a
E) A – à – a
37 - Podemos classificar como oração subordinada adjetiva
restritiva:
A) Os livros que tomei emprestados da biblioteca são
muito antigos.
B) Os oceanos, que nos fornecem alimentos, estão
sendo poluídos.
C) Todos defendiam esta ideia: que o prédio fosse
desapropriado.
D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
E) Nossa maior preocupação era que chovesse.
38 - Identifique a figura de linguagem apresentada no
seguinte trecho:
“As máquinas são adoradas porque são belas, e
apreciadas porque conferem poder; são odiadas porque são
feias, e detestadas por imporem a escravidão.”
A) hipérbole
B) ironia
C) personificação
D) antítese
E) onomatopeia
39 - Das alternativas seguintes, a que apresenta concordância
verbal incorreta é:
A) No futuro, haverá cidades espaciais.
B) O sobrinho pequeno sempre foi suas alegrias.
C) Dois metros de tecido foram pouco para fazer a
cortina.
D) Saí quando era uma e quinze.
E) A fama dos filhos sempre será o grande orgulho do
velho.
40 - Identifique a alternativa que torna correta a regência
nominal nas seguintes frases:
I – São poucos os cargos ____ os quais os jovens são aptos.
II – Alguns acontecimentos ____ que estive alheio eram
bastante relevantes.
III – As pessoas ____ quem ele tem desprezo realmente
prejudicaram-lhe a carreira profissional.
A) para – a – por
B) para – de – por
C) para – a – em
D) a – a – com
E) a – de – com

