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- 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 06/01/2014, 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 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA de 16/10/2013.
* 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: 05 DE JANEIRO DE 2014

PARTE I – ENFERMEIRO
01 - Analise o seguinte texto: “Partiu para Scutari com 38
voluntárias entre religiosas e leigas vindas de diferentes
hospitais. Algumas enfermeiras foram despedidas por
incapacidade de adaptação e principalmente por
indisciplina. A mortalidade de soldados decresce de 40%
para 2%. Os soldados fazem dela o seu anjo da guarda e
ela será imortalizada como a "Dama da Lâmpada" porque,
de lanterna na mão, percorre as enfermarias, atendendo os
doentes. Durante a guerra contrai tifo e ao retornar da
Criméia, em 1856, leva uma vida de inválida”. Trata-se de:
A) Florence Nightingale
B) Ana Nery
C) Calista Roy
D) Dorothea Orem
E) Wanda Horta
02 - As Teorias de Enfermagem são um importante suporte
usado por enfermeiros como norteadoras das suas
atividades diárias. É fundamental conhecer as teorias
visando uma assistência de qualidade e com bases
científicas. Desse modo assinale a alternativa que relaciona
a responsável pela Teoria Holística:
A) Myra E. Levine
B) Virgínea Henderson
C) Martha Rogers
D) Imogenes King
E) Hildegard Peplau
03 - A Lei 7.498/86, de 25 de junho de 1986 dispõe sobre
a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras
providências. É necessário que o enfermeiro conheça essa
lei na íntegra e a cumpra com responsabilidade. Em
relação a essa lei assinale a alternativa incorreta:
A) É livre o exercício da Enfermagem em todo o
território nacional, observadas as disposições
desta Lei.
B) 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.
C) A Enfermagem é exercida privativamente pelo
Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo
Auxiliar de Enfermagem, pelo Atendente de
Enfermagem e pela Parteira, respeitados os
respectivos graus de habilitação.
D) O planejamento e a programação das instituições e
serviços de saúde incluem planejamento e
programação de Enfermagem.
E) A programação de Enfermagem inclui a
prescrição da assistência de Enfermagem.
04 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde NOASSUS 01/02, no que se refere à ampliação do acesso e da
qualidade da atenção básica, instituiu qual tipo de gestão?
A) Gestão Plena do Sistema Municipal
B) Gestão de Alta Complexidade
C) Gestão Incipiente
D) Gestão Plena do Sistema Estadual
E) Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada

05 - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN240/2000. A enfermagem compreende um componente
próprio de conhecimentos científicos e técnicos,
construído e reproduzido por um conjunto de práticas
sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino,
pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços
à pessoa, família e coletividade, no seu contexto e
circunstâncias de vida. Em relação ao Código assinale a
alternativa que representa uma proibição:
A) Administrar medicamentos sem conhecer a ação
da droga e sem certificar-se da possibilidade de
riscos.
B) Participar da prática multiprofissional e
interdisciplinar com responsabilidade, autonomia
e liberdade.
C) 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.
D) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e
terapêutica em caso de identificação de erro ou
ilegibilidade.
E) Responsabilizar-se por falta cometida em suas
atividades profissionais, independente de ter sido
praticada individualmente ou em equipe.
06 - “Lançado em 2011, com o objetivo de ampliar o
acesso e a qualificação do atendimento às pessoas com
deficiência, permanente ou temporário, no Sistema Único
de Saúde (SUS), com foco na organização do cuidado
através dos Centros Especializados em Reabilitação
(CER)”. A qual Programa o texto se refere?
A) Saúde Toda Hora
B) Viver Sem Limite
C) Academia da Saúde
D) Humaniza SUS
E) Projeto Expande
07 - A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de
evolução lenta, que atinge a pele e nervos periféricos.
Quais dos seguintes fármacos são usados no tratamento
paucibacilar infantil, para crianças de 10 anos?
A) Rifampicina e Dapsona.
B) Clofazimina e Dapsona.
C) Azitromicina e Clofazimina.
D) Rifampicina e Clofazimina.
E) Estreptomicina e Clofazimina.
08 - Ainda em relação à hanseníase, por ser sabido que as
incapacidades podem ocorrer devido ao acometimento de
nervos assinale quais os principais nervos que podem ser
atingidos na face:
A) Facial e Radial
B) Facial e Ulnar
C) Radial e Ulnar
D) Facial e Trigêmio
E) Fibular Posterior e Mediano

09 - O tratamento da hanseníase é gratuito e está
disponível na rede pública de saúde. Para os casos
multibacilares, o tratamento é realizado em 12 meses e
para os paucibacilares é de 6 meses. Dentre as alternativas
a seguir assinale aquela que se refere ao tratamento da
hanseníase dimorfa:
A) Dose mensal supervisionada composta de
rifampicina, e dapsona e doses diárias compostas
de dapsona.
B) Dose mensal supervisionada composta de
clofazimina e dapsona e doses diárias compostas
de rifampicina e dapsona.
C) Dose mensal supervisionada composta de
rifampicina e clofazimina e doses diárias
compostas de clofazimina e dapsona.
D) Dose mensal supervisionada composta de
rifampicina e dapsona e doses diárias compostas
de clofazimina.
E) Dose mensal supervisionada composta de
rifampicina, clofazimina e dapsona e doses diárias
compostas de clofazimina e dapsona.
10 - Atualmente o Ministério da Saúde conta com vários
programas destinados à saúde mental. Assinale a
alternativa que se relaciona a um desses programas:
A) Projeto Expande
B) Melhor em Casa
C) De Volta para Casa
D) Academia da Saúde
E) Pronto Atendimento
11 - A tuberculose é uma doença infecciosa e
transmissível, que afeta prioritariamente os pulmões em
sua forma pulmonar, embora possa acometer outros órgãos
e sistemas nas formas extrapulmonares. Em relação aos
sintomas da tuberculose assinale a alternativa incorreta:
A) Pode haver febre, especialmente à tarde, suor
intenso à noite, falta de apetite e emagrecimento.
B) Em crianças menores de 10 anos de idade, a febre
moderada e persistente é a principal manifestação
clínica.
C) Em crianças menores de 10 anos são comuns
irritabilidade, tosse, falta de apetite, perda de peso
e suor intenso à noite.
D) Em adolescentes e adultos jovens, o principal
sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse por seis
semanas ou mais.
E) Nas formas extrapulmonares de tuberculose, que
são menos frequentes, os sinais e sintomas variam
de acordo com o órgão ou sistema acometido.
12 - De acordo com o atual Calendário Nacional de
Vacinação da Criança, quais das seguintes vacinas devem
ser administradas ao nascer?
A) BCG e Pólio
B) BCG e Rotavírus
C) BCG e Hepatite B
D) Pentavalente e Tríplice Viral
E) Pólio e Tetra Viral

13 - As pessoas que convivem com outras que obtiveram
diagnóstico de tuberculose devem ser examinadas. Nesse
caso, as seguintes medidas devem ser observadas, exceto?
A) O tratamento dos contatos de pessoas com
tuberculose só deve ser iniciado em caso de
tuberculose ativa.
B) Todas as pessoas que moram na mesma casa do
doente com tuberculose devem ser examinadas.
C) Contatos próximos de trabalho ou outros com
convivência próxima e contínua precisam ser
examinados.
D) Todos os contatos próximos deverão fazer exames
e após avaliação, se identificado outra pessoa
doente, inicia-se o tratamento da tuberculose, se
infectado com a bactéria da tuberculose,
E) Em alguns casos recomenda-se a o tratamento
preventivo da infecção latente da tuberculose, ou
seja, uma profilaxia para diminuir o risco de
apresentar tuberculose ativa.
14 - Qual das seguintes vacinas está disponível apenas nos
Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, na
rede pública?
A) Hepatite A
B) Hepatite B
C) Rotavírus
D) Dupla adulto
E) Tetra viral
15 - Qual dos seguintes fármacos é usado para portadores
de Lupus Eritematoso Sistêmico e administrado em
pulsoterapia?
A) Furosemida
B) Nimesulida
C) Ondansetrona
D) Eritomicina
E) Ciclofosfamida
16 - O exame preventivo e orientações sobre o câncer de
mama devem ser sempre realizados por profissionais
devidamente capacitados, como enfermeiros e médicos.
Em relação à realização desse exame é incorreto afirmar:
A) A ingestão de álcool, em quantidade moderada,
não se configura como um fator de risco para esse
tipo de tumor.
B) O autoexame das mamas não é eficiente para a
detecção precoce e não contribui para a redução
da mortalidade por câncer de mama.
C) Deve-se evitar a obesidade.
D) Estimular a prática regular de exercícios físicos,
E) Deve-se evitar a exposição a radiações ionizantes
em idade inferior aos 35 anos.
17 - O calendário de vacinação da pessoa idosa está
disponível no Sistema Único de Saúde a partir de qual
idade?
A) 59 anos
B) 65 anos
C) 70 anos
D) 60 anos
E) 55 anos

18 - O Programa de Saúde do Idoso é a política que
objetiva, no Sistema Único de Saúde (SUS), garantir
atenção integral à Saúde da população idosa, com ênfase
no envelhecimento saudável e ativo. Referem-se a essa
política, exceto:
A) Proposta de envelhecimento ativo e saudável que
busca oferecer qualidade de vida por meio da
alimentação adequada e balanceada.
B) Prática regular de exercícios físicos.
C) Diminuição dos danos decorrentes do consumo de
álcool e tabaco e diminuição significativa da
medicação
D) Convivência social estimulante.
E) Busca de atividades prazerosas e/ou que reduzam
o estresse.
19 - De acordo com o Calendário de Vacinação do Idoso,
disponível no Sistema Único de Saúde, em situação de
rotina, quais as vacinas a serem administradas a essa faixa
etária?
A) Tríplice viral e dupla adulto
B) Febre amarela e dupla adulto
C) Pentavalente e dupla adulto
D) Tríplice viral e pentavalente
E) Pentavalente e BCG
20 - De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação,
disponível no Sistema Único de Saúde, quais as vacinas
comuns às faixas etárias de adolescentes e adultos?
A) Hepatite B, Tríplice viral, Febre amarela e Dupla
adulto.
B) Pentavalente e Dupla adulto.
C) Hepatite B e Tríplice viral.
D) Pentavalente, Tríplice viral e Febre amarela.
E) Febre amarela e Dupla adulto.
21 - Dentre as doenças listadas a seguir assinale aquela que
não tem cura:
A) Psoríase
B) Febre amarela
C) Raiva humana
D) Malária
E) Câncer de mama
22 - Em 2010 ocorreram importantes mudanças nas
diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). No que
se refere à RCP de adultos por socorrista leigo, a principal
mudança foi:
A) A sequência de RCP em adultos tem início com a
abertura da via aérea.
B) O procedimento "Ver, ouvir e sentir se há
respiração” é usado para avaliar a respiração após
a abertura da via aérea.
C) Executar aproximadamente 100 compressões por
minuto.
D) Iniciar compressões torácicas antes das
ventilações.
E) O esterno adulto deve ser comprimido
aproximadamente de 11/2 a 2 polegadas
(aproximadamente de 4 a 5 cm).

23 - Em uma prescrição médica é colocado que um
medicamento de 3 ml, diluído em 300 ml de soro
fisiológico deverá ser administrado em 3 horas. Nesse
caso, qual a vazão correta?
A) 167 ml / hora
B) 303 ml / hora
C) 34 ml / hora
D) 101 ml / hora
E) 42 ml / hora
24 - Ainda de acordo com as novas diretrizes de
ressuscitação cardiopulmonar (RCP), de 2010, em relação
ao uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA) por
socorrista designado é correto afirmar:
A) Ao presenciar uma Parada Cardiorrespiratória
extra-hospitalar e havendo um DEA prontamente
disponível no local, o socorrista deverá iniciar a
desfibrilação e a RCP com compressões torácicas
o quanto antes.
B) Ao presenciar uma Parada Cardiorrespiratória
extra-hospitalar, o socorrista deverá iniciar a RCP
e evitar o uso do DEA.
C) Ao presenciar uma Parada Cardiorrespiratória
extra-hospitalar e havendo um DEA prontamente
disponível no local, o socorrista deverá iniciar a
RCP com compressões torácicas e usar o DEA o
quanto antes.
D) Ao presenciar uma Parada Cardiorrespiratória
extra-hospitalar e havendo um DEA , o socorrista
deverá usá-lo exclusivamente.
E) Ao presenciar uma Parada Cardiorrespiratória
extra-hospitalar
não havendo um DEA
prontamente disponível no local, o socorrista
deverá iniciar a RCP com compressões torácicas
solicitar um DEA ao serviço de atendimento de
urgência.
25 - De acordo com a Resolução COFEN nº 358/2009, ao
Enfermeiro incumbe privativamente, a implantação,
planejamento, organização, execução e avaliação do
processo de enfermagem, que compreende as seguintes
etapas, exceto:
A) Histórico
B) Diagnóstico de enfermagem
C) Prescrição de enfermagem
D) Evolução de enfermagem
E) Exame laboratorial
26 - “Doença comum na região norte do Brasil, também
conhecida como paludismo, aguda ou crônica, causada por
protozoários parasitas do gênero Plasmodium, transmitidos
pela picada do mosquito do gênero Anopheles fêmea”. A
qual doença o texto se refere?
A) Febre amarela
B) Doença de Chagas
C) Toxoplasmose
D) Malária
E) Carbúnculo

27 - A esquistossomose é uma doença, inicialmente
assintomática, que pode evoluir para formas clínicas
extremamente graves e levar o paciente a óbito. Em
relação a essa doença assinale a alternativa correta:
A) As manifestações clínicas correspondem ao
estágio de desenvolvimento do parasita no solo.
B) Há um desconhecimento total sobre a evolução da
doença, dificultando o estabelecimento de bases
para o seu controle.
C) A forma hepatoesplênica se apresenta na forma
inicial da doença.
D) Formas crônicas iniciam-se a partir do sexto dia
após a infecção.
E) Clinicamente, a esquistossomose pode ser
classificada em fase inicial e fase final.
28 - O governo federal estabeleceu juntamente ao
Ministério do Trabalho as Normas Regulamentadoras
(NRs). Assinale a alternativa que se refere ao assunto do
qual trata a NR 6:
A) Programas de Prevenção de Riscos Ambientais
B) Equipamentos de Proteção Individual – EPI
C) Atividades e Operações Insalubres
D) Ergonomia
E) Sinalização de Segurança
PARTE II - PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
O que será (À flor da pele)
Chico Buarque
O que será que me dá
Que me bole por dentro, será que me dá
Que brota à flor da pele, será que me dá
E que me sobe às faces e me faz corar
E que me salta aos olhos a me atraiçoar
E que me aperta o peito e me faz confessar
O que não tem mais jeito de dissimular
E que nem é direito ninguém recusar
E que me faz mendigo, me faz suplicar
O que não tem medida, nem nunca terá
O que não tem remédio, nem nunca terá
O que não tem receita
O que será que será
Que dá dentro da gente e que não devia
Que desacata a gente, que é revelia
Que é feito uma aguardente que não sacia
Que é feito estar doente de uma folia
Que nem dez mandamentos vão conciliar
Nem todos os unguentos vão aliviar
Nem todos os quebrantos, toda alquimia
Que nem todos os santos, será que será
O que não tem descanso, nem nunca terá
O que não tem cansaço, nem nunca terá
O que não tem limite
O que será que me dá
Que me queima por dentro, será que me dá
Que me perturba o sono, será que me dá
Que todos os tremores me vêm agitar
Que todos os ardores me vêm atiçar

Que todos os suores me vêm encharcar
E todos os meus nervos estão a rogar
E todos os meus órgãos estão a clamar
E uma aflição medonha me faz implorar
O que não tem vergonha, nem nunca terá
O que não tem governo, nem nunca terá
O que não tem juízo.
29 - O sentimento que transtorna o eu lírico, mesmo sem
ser nomeado em nenhum momento, é relevado por meio de
todos esses recursos, exceto:
A) Empregam-se palavras relacionadas à suavidade e
à doçura para expressar a felicidade do amor
correspondido.
B) A ideia da ausência de controle do eu lírico sobre
suas sensações é reiterada.
C) Empregam-se palavras do campo semântico da
doença a fim de expressar as sensações físicas do
eu lírico.
D) O eu lírico descreve as sensações que a paixão lhe
provoca.
E) Certas ideias importantes para a compreensão do
sentido do texto são repetidas de diferentes
maneiras ao longo das estrofes.
30 - Os versos das linhas 16 a 18 revelam que a paixão do
eu lírico é:
A) carnavalesca
B) insatisfeita e religiosa
C) contraditória e insaciável
D) completamente serena
E) saciável em sua totalidade
31 - Das afirmações seguintes referentes aos versos das
linhas 1 a 7.
I. O eu lírico não tem controle sobre o sentimento que o
invade, ele é praticamente autônomo.
II. Os verbos SOBE, SALTA, APERTA revelam a revolta
do eu lírico com a autonomia de suas sensações.
III. O eu lírico não tem medo de revelar seus sentimentos.
A) Estão corretos apenas os itens I e II.
B) Estão corretos apenas os itens I e III.
C) Estão corretos apenas os itens II e III.
D) Todos estão corretos.
E) Está correto apenas o item I.
32 - O termo destacado nas frases “Debrucei-me na grade
de madeira carcomida” e “A queda não foi grande”,
exercem, respectivamente, as funções sintáticas de:
A) adjunto adverbial e objeto direto
B) adjunto adverbial e predicativo
C) sujeito e predicativo
D) objeto direto e predicativo
E) sujeito e aposto
33 - O hífen foi empregado corretamente em todas as
alternativas, exceto em:
A) mal-estar / semi-interno
B) anti-horário / vice-líder
C) pró-saúde / erva-doce
D) auto-avaliação / mini-saia
E) sem-teto / sub-raça

A questão 34 refere-se a tira seguinte:

37 - A concordância verbal encontra-se incorreta em:
A) Tudo era invenções de criança.
B) Meu amigo és tu.
C) Faz dias o vento sopra de madrugada.
D) Três quartos da população possuem um carro
novo.
E) Qual de nós ficará com a chave?
38 - Identifique a figura de linguagem empregada
humoristicamente na tira seguinte:

34 - Das afirmações seguintes:
I. A palavra METRÔ foi empregada de forma abreviada na
tira.
II. A expressão “de guarda baixa” significa “deprimido,
sem vontade de fazer nada”.
III. Observando a expressão das personagens na tira, seria
impossível a euforia surgir nesse momento, pois a
expressão cansada da maioria das pessoas e o jeito sisudo
de alguns impedem uma reação de alegria entre os
passageiros, isolando-os.
A) Todos estão corretos.
B) Estão corretos apenas I e II.
C) Estão corretos apenas II e III.
D) Apenas I está correto.
E) Estão corretos apenas I e III.
A questão 35 refere-se a tira seguinte:

35 - Das afirmações seguintes:
I. O fato que dá conotação humorística aos quadrinhos é
Dentinho não entender que o outro se referia ao pio
diferente do Sabião-de-bico-dourado.
II. Os vocábulos PIU e PIO são formados pelo processo
denominado hibridismo.
III. O processo de formação da palavra “Sabião-de-bicodourado” é composição por aglutinação.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens I e III.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.
36 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva
explicativa na seguinte alternativa:
A) Os desabrigados ouviam os noticiários divulgarem
novas enchentes.
B) O consumo de banana, que é rica em potássio,
evita as cãibras.
C) Embora fossem amigos, não se viam com
frequência.
D) Creio neste fato: que a educação é essencial.
E) Nossa certeza era que ele nos ajudaria.

A)
B)
C)
D)
E)

metonímia
sinestesia
metáfora
prosopopeia
gradação

39 - Em todas as frases o emprego da crase é facultativo,
exceto em:
A) Já contei o fato à minha mãe.
B) O hóspede se dirigiu até à recepção.
C) Referia-se à minha colega.
D) A mãe ficou à espera da filha na porta do colégio.
E) Nenhuma das respostas anteriores
40 - Identifique a alternativa que apresenta um vocábulo
acentuado de forma incorreta de acordo com a nova
ortografia.
A) refém – juízo – cáqui
B) álcool – fusível – herói
C) nódoa – pólen – crânio
D) têxtil – platéia – ânsia
E) médium – veículo – ímpar

