
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA 

 

* 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 29/04/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2012 de 05/11/2012, se adaptando ao novo calendário definido no Edital de Retificação nº 003/2013 de 
08/03/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA. 
 * 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: 28 DE ABRIL DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ENFERMEIRO / ENFERMEIRO-ESF 



 

 

 

  

PARTE I - ENFERMEIRO 
 
01 - Existem inúmeros personagens na História da 
Enfermagem que foram fundamentais para lançar as bases 
científicas da Profissão. Esses personagens desenvolveram 
teorias que até hoje são seguidas. Dessa forma assinale a 
alternativa que se refere de forma incorreta ao responsável 
pela Teoria de Enfermagem: 

A) Imogene King – Teoria Sinergística 
B) Florence Nightingale – Teoria Ambiental 
C) Dorothea Orem – Teoria do Autocuidado 
D) Myra Levine – Teoria Holística 
E) Irmã Callista Roy – Teoria da Adaptação 

 
02 - Atualmente muito se tem discutido sobre os repasses 
mínimos para a saúde dos 3 níveis de Governo. Essa 
participação foi definida em uma emenda constitucional 
que define essa participação financeira. A qual emenda 
estamos nos referindo? 

A) Emenda 8142/90 
B) Emenda 19 
C) Emenda 8080/90 
D) Emenda 29 
E) Emenda 46 

 
03 - No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
no capítulo que trata das Relações com Trabalhadores de 
Enfermagem, Saúde e outros são responsabilidades e 
deveres, exceto: 

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

B) Responsabilizar-se por falta cometida em suas 
atividades profissionais, independente de ter sido 
praticada individualmente ou em equipe 

C) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e 
conseqüências decorrentes de exames e de outros 
procedimentos, na condição de membro da equipe 
de saúde 

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

E) Prestar informações, escritas e verbais, completas 
e fidedignas necessárias para assegurar a 
continuidade da assistência 

 
04 - “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências”. 
Esse texto se refere a: 

A) NOB/96 
B) NOAS/2000 
C) Lei 8080/90 
D) Lei 8142/90 
E) NOB/93 

 
05 - Com base no Calendário Nacional de Vacinação da 
Criança assinale a alternativa que representa uma vacina 
que não é administrada aos 4 meses de idade:  

A) Tetravalente 
B) Hepatite B 
C) Pólio 
D) Rotavírus humano 
E) Pneumocócica 10 valente 

06 - De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da 
Criança, disponível no Sistema Único de Saúde, as vacinas 
que é feito o 2º reforço e a 2ª dose aos 4 anos de idade são, 
respectivamente: 

A) Tríplice viral e tríplice bacteriana 
B) Tetravalente e meningocócica 
C) Meningocócica e Tetravalente 
D) Tríplice viral e Meningocócica 
E) Tríplice bacteriana e tríplice viral 

 
07 - A vacinação de todas as faixas da população vem se 
tornando, ao longo dos anos, uma prioridade no Brasil, 
sendo incluídas cada vez mais vacinas aos calendários 
básicos de rotina. Dessa forma são vacinas que fazem parte 
do Calendário de Vacinação do Adolescente, disponível no 
Sistema Único de Saúde, exceto: 

A) Hepatite B 
B) Dupla adulto 
C) Febre amarela 
D) Influenza sazonal 
E) Tríplice viral  

 
08 - A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que 
afeta a pele e nervos periféricos. Na questão a seguir 
assinale o nervo que pode estar afetado quando o portador 
de hanseníase apresenta úlceras na região plantar? 

A) Fibular comum 
B) Radial 
C) Tibial posterior 
D) Ulnar 
E) Mediano  

 
09 - Em relação à hanseníase assinale a alternativa correta: 

A) O exame que confirma o diagnóstico é sempre 
laboratorial 

B) O contágio da hanseníase geralmente acontece no 
primeiro contato 

C) A hanseníase não tem cura 
D) A hanseníase não é contagiosa em nenhuma de 

suas formas clínicas 
E) O diagnóstico pode ser clínico não necessitando 

de exame laboratorial  
 

10 - Em nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde 
foram adotadas algumas mudanças no tratamento da 
Tuberculose. Em relação à introdução do Etambutol como 
4º fármaco no tratamento, qual foi a justificativa utilizada 
pelo Ministério da Saúde? 

A) Devido ao aumento da resistência primária à 
pirazinamida e a resistência primária à 
pirazinamida associada à rifampicina 

B) Devido ao aumento da resistência primária à 
isoniazida e a resistência primária à isoniazida 
associada à rifampicina 

C) Devido ao aumento da resistência primária à 
isoniazida e a resistência primária à isoniazida 
associada à pirazinamida 

D) Devido ao aumento da resistência primária à 
ripampicina e a resistência primária à rifampicina 
associada à pirazinamida 

E) Devido ao aumento da resistência primária à 
rifampicina e a resistência primária à rifampicina 
associada à estreptomicina 



 

 

 

  

 
11 - É um nervo comumente afetado na Hanseníase: 

A) Auricular 
B) Ciático 
C) Frênico 
D) Femoral 
E) Palmar   

 
12 - O Processo de Enfermagem divide-se em etapas que 
são: Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de 
Enfermagem, Planejamento, Implementação e Avaliação. 
O Processo de Enfermagem está previsto legalmente pela: 

A) Resolução COFEN 360/2011 
B) Resolução COFEN 292/2008 
C) Lei 7498/86 
D) Resolução COFEN 358/2009 
E) Lei 8080/90 

 
13 - A Pneumonia é uma das principais causas de morte 
em idosos no Brasil e o Enfermeiro deve estar atento aos 
sinais e sintomas dessa doença visando o estabelecimento 
do atendimento e encaminhamento para diagnóstico 
precoce. Na alternativa a seguir assinale um sintoma que 
não é caracterísco da Pneumonia em idosos: 

A) Confusão mental 
B) Tosse  
C) Taquicardia  
D) Febre  
E) Dispnéia  

 
14 - Qual das doenças a seguir necessita da realização de 
pulsoterapia com corticóides regularmente? 

A) Hepatite C 
B) Lúpus Eritematoso Sistêmico 
C) Hanseníase Dimorfa 
D) Leptospirose  
E) Insuficiência Cardíaca Congestiva  

 
15 - Assinale a alternativa incorreta em relação à Dengue: 

A) De acordo com a Organização mundial de Saúde 
(OMS), todos os continentes são afetados, exceto 
a Ásia 

B) Os sintomas mais comuns são febre, dores no 
corpo, principalmente nas articulações, e dor de 
cabeça. Também podem aparecer manchas 
vermelhas pelo corpo e, em alguns casos, 
sangramento, mais comum nas gengivas. 

C) O período de incubação varia de 3 a 15 dias, 
sendo em média de 5 a 6 dias. 

D) A dengue é um dos principais problemas de saúde 
pública no mundo 

E) Não há tratamento específico para o paciente com 
dengue clássico, sendo estabelecido apenas o 
tratamento sintomático 

 
16 - Assinale a alternativa que se refere à Portaria 
Ministerial que criou os Serviços de Residenciais 
Terapêuticos em Saúde Mental no Brasil: 

A) Portaria 110/1990 
B) Portaria 330/2001 
C) Portaria 200/2010 
D) Portaria 106/2000 
E) Portaria 154/2011 

 
17 - De acordo com as Diretrizes do ano de 2010, da 
Associação Americana de Cardiologia, qual a prioridade 
no primeiro socorro, a um adulto, vítima de parada 
cardiorrespiratória? 

A) Iniciar compressões torácicas com freqüência de 
no mínimo, 100 compressões por minuto 

B) Realizar abertura de vias aéreas 
C) Iniciar compressões torácicas com freqüência de 

30 compressões e duas insuflações por minuto 
D) Puncionar veia calibrosa 
E) Folgar as roupas da vítima 

 
18 - O paciente traqueostomizado requer cuidados e 
constante supervisão do enfermeiro. Assinale a alternativa 
incorreta em relação aos cuidados durante a aspiração de 
vias aéreas no paciente traqueostomizado? 

A) A aspiração de vias aéreas deve ser realizada com 
luvas estéreis 

B) A aspiração deve ser realizada com movimentos 
circulares 

C) O aspirador só deve ser ligado após o catéter ser 
introduzido nas vias aéreas 

D) O frasco de aspiração deve ser trocado a cada 24 
horas  

E) A sequência correta de aspiração das vias aéreas é: 
traquéia, boca, nariz 
 

19 - É considerada nosocomial, uma infecção que surgiu 
em um paciente com no mínimo quanto tempo de 
internação? 

A) 48 horas 
B) 30 horas 
C) 72 horas 
D) 04 horas 
E) 24 horas 

 
20 - Uma gestante que chega para a consulta de pré-natal 
no dia 24 de fevereiro de 2012 e teve como data da última 
menstruação o dia 30 de setembro de 2011 está com qual 
idade gestacional e terá sua data provável do parto para 
que dia, respectivamente? 

A) 21 semanas e 07 de junho de 2012 
B) 30 semanas e 10 de agosto de 2012 
C) 30 semanas e 22 de setembro de 2012 
D) 40 semanas e 20 de março de 2012 
E) 20 semanas e 15 de setembro de 2012 

 
21 - “Estenose hemodinamicamente significante de uma 
ou ambas as artérias renais, capaz de afetar a pressão de 
perfusão e o fluxo sanguíneo renal, determinando, como 
consequência, hipertensão arterial sistêmica e, 
eventualmente, insuficiência renal”. Esta definição trata-se 
de: 

A) Hipertensão portal 
B) Trombose venosa profunda 
C) Insuficiência renal aguda 
D) Hipertensão renovascular 
E) Hiperaldosteronismo primário 

 
 
 
 



 

 

 

  

22 - Qual dos seguintes agravos não faz parte da lista de 
Notificações do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN)? 

A) Violência doméstica, sexual e outras violências 
B) Talassemia 
C) Hepatites virais 
D) Leptospirose 
E) Tuberculose  

 
23 - O Diabetes que é considerado como uma doença auto-
imune caracterizada pela destruição das células beta 
produtoras de insulina é também chamado de: 

A) Diabetes tipo II 
B) Diabetes gravídico 
C) Diabetes tipo I 
D) Diabetes primário 
E) Diabetes potencial  

 
24 - Em caso de picada de cobra assinale a alternativa que 
corresponde a uma ação que não deve ser feita em hipótese 
alguma? 

A) Lavar o local da picada apenas com água ou com 
água e sabão  

B) Aplicar compressa de gelo no local  
C) Fazer Torniquete ou garrote acima do local da 

picada 
D) Transportar (em maca) a vítima para atendimento 

médico mais próximo, para tratamento (aplicação 
do soro)  

E) Levar se possível, a cobra (viva ou morta) para 
identificação 
 

25 - Qual dos seguintes parasitas é responsável pela 
transmissão da Filariose e qual o seu vetor, 
respectivamente? 

A) Wuchereria bancrofti e Culex quinquefasciatus 
B) Plasmodium e Anopheles 
C) Wuchereria bancrofti e Phlebotomus intermedius 
D) Trypanosoma cruzi e Tiatoma infestans 
E) Wuchereria bancrofti e Anopheles 

 
26 - São fármacos usados como vasodilatadores, exceto: 

A) Noradrenalina 
B) Isossorbida 
C) Nifedipino 
D) Nafazolina    
E) Propranolol  

 
27 - Os Indicadores de Saúde ajudam os gestores a definir 
melhor as ações destinadas ao atendimento da população. 
Dessa forma assinale aquele que se trata de um Indicador 
demográfico: 

A) Taxa de analfabetismo 
B) Taxa de desemprego 
C) Níveis de escolaridade 
D) Taxa de incidência de AIDS 
E) Taxa bruta de mortalidade 

 
 
 
 
 
 

28 - Doenças infecto-contagiosas devem ser controladas 
através de diagnóstico precoce e tratamento eficaz, por 
isso é imprescindível que se conheça o tipo de 
microorganismo responsável pela doença a fim de se 
estabelecer este tratamento correto. Dessa forma assinale a 
alternativa que se refere a uma doença viral: 

A) Coqueluche  
B) Febre tifóide 
C) Hanseníase 
D) Difteria 
E) Rubéola 

 
PARTE II – PORTUGUÊS 
  

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

 Se essa ainda é a situação de Portugal e era, até 
bem pouco, a do Brasil, havemos de convir em que no 
Brasil-colônia, essencialmente rural, com a ojeriza que lhe 
notaram os nossos historiadores pela vida das cidades – 
simples pontos de comércio ou de festividades religiosas –, 
estas não podiam exercer maior influência sobre a 
evolução da língua falada, que, sem nenhum controle 
normativo, por séculos “voou com as suas próprias asas”. 

(Celso Cunha, in A Língua Portuguesa e a Realidade 
Brasileira) 

 

29 - Das afirmações seguintes: 
I – De acordo com o texto, os historiadores tinham ojeriza 
pelo Brasil-colônia. 
II – Para o autor, no Brasil-colônia, havia a prevalência da 
vida do campo sobre a das cidades. 
III – Segundo o autor, a evolução da língua falada 
independe da condição de Brasil-colônia. 

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

 

30 - O vocábulo “ojeriza”, no texto, tem o seguinte 
significado: 

A) pavor 
B) surpresa 
C) dificuldade 
D) angústia 
E) antipatia 

 

31 - Todas as afirmações seguintes estão incorretas com 
relação ao que se pode inferir do texto, exceto: 

A) A língua falada “voou com as suas próprias asas” 
porque não se seguiam normas linguísticas. 

B) Os historiadores consideram o campo mais 
importante que as cidades. 

C) Para o autor, as festas religiosas têm importância 
para a evolução da língua falada. 

D) A língua falada “voou com as suas próprias asas” 
porque o Brasil se distanciava linguisticamente de 
Portugal. 

E) A população do Brasil-colônia preferia a vida em 
Portugal, mas procurava adaptar-se à situação. 

 

 
 
 
 



 

 

 

  

32 - Aponte a alternativa em que todos os vocábulos estão 
grafados de forma correta: 

A) beneficiente – misto – cafajeste 
B) empecilho – disenteria – litígio 
C) cabeleireiro – mortadela – enchotar 
D) prazerosamente – enxarcado - fertilizar 
E) subterfúgios – derrepente – sugestão 

 

33 - Identifique o item que apresenta um vocábulo que 
deve ser acentuado graficamente: 

A) pudico – transfuga 
B) avaro – aziago 
C) ciclope – condor 
D) enigma – gratuito 
E) ibero – ureter 

 
34 - O vocábulo “INAPTO” é formado pelos seguintes 
elementos mórficos: 

A) prefixo – radical – desinência verbal 
B) radical – desinência nominal 
C) radical – vogal temática 
D) prefixo – radical – desinência nominal 
E) prefixo – radical – sufixo 

 
35 - Das frases a seguir, identifique a que apresenta o 
verbo destacado no pretérito imperfeito do modo 
subjuntivo: 

A) Ficaria feliz se ele fosse a minha casa. 
B) Farei o trabalho se tiver tempo. 
C) É justo que eles fiquem. 
D) Ele falava muito durante as aulas. 
E) Quando você resolveu o problema, eu já o tinha 

resolvido. 
 
36 - As formas verbais destacadas na frase “O Tejo é mais 
belo que o rio que corre pela minha aldeia”, classificam-se, 
respectivamente, quanto a predicação em: 

A) Verbo de ligação e verbo transitivo direto. 
B) Verbo intransitivo e verbo de ligação. 
C) Verbo de ligação e verbo transitivo indireto. 
D) Verbo intransitivo e verbo transitivo direto. 
E) Verbo de ligação e verbo intransitivo. 

 
37 - Identifique o item cujo emprego do acento indicador 
de crase está incorreto: 

A) Fizeram alusão à mesma pessoa. 
B) O prêmio foi entregue à primeira colocada. 
C) Pedro chegou à escola antes de mim. 
D) Assistimos à uma partida de tênis. 
E) Costumo ir à feira aos domingos. 

 
A questão 38 refere-se a tira seguinte: 

 
 
 
 
 

38 - Das afirmações seguintes: 
I – A oração “de invadir o castelo” está preposicionada e 
completa um substantivo. 
II – No primeiro quadrinho, “da alergia” completa o 
substantivo “causa”, que tem sentido transitivo assim 
como o verbo “causar”. 
III – A palavra “alergia” no primeiro quadrinho, pertence, 
no contexto, a classe gramatical “adjetivo”. 

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

 
39 - A concordância nominal está correta em todas as 
frases, exceto em: 

A) Virtude é necessária. 
B) Escolheste má hora e lugar. 
C) A bebida alcoólica é proibida. 
D) Bastantes pessoas compareceram à reunião. 
E) A porta estava meio aberta. 

 
40 - Identifique a figura de linguagem que ocorre na frase 
“Quando o tempo está seco, os sapatos ficam tão contentes 
que se põem a cantar”: 

A) prosopopeia 
B) anáfora 
C) paronomásia 
D) anacoluto 
E) pleonasmo 

 
 
 
 


