Caderno de Provas
CPOP 12/52 - NS
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ENFERMEIRO
09 de junho de 2019

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após o encerramento do prazo estabelecido para sua aplicação.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 05 (cinco)
questões de Lógica e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao
Fiscal.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:






Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.
O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa (Objetivas)
Questões de Lógica (Objetivas)
Conhecimentos Específicos (Objetivas)
Total de questões

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Número de questões
10 questões
05 questões
15 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
10 pontos
60 pontos
100 pontos

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
_________________________

CONCURSO PÚBLICO – CONSÓRCIO OESTE POTIGUAR/RN
EDITAL Nº. 001/2019

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Os pontos cegos de nosso cérebro e o risco eterno de
acidentes
Luciano Melo
O motorista aguarda o momento seguro para conduzir seu carro e atravessar o cruzamento. Olha
para os lados que atravessará e, estático, aguarda que outros veículos deixem livre o caminho pela via
transversal à sua frente. Enquanto espera, olha de um lado a outro a vigiar a pista quase livre. Finalmente
não avista mais nenhum veículo que poderá atrapalhar seu planejado movimento. É hora de dirigir, mas, no
meio da travessia, ele é surpreendido por uma grave colisão. Uma motocicleta atinge a traseira de seu veículo.
Eu tomo a defesa do motorista: ele não viu a moto se aproximar. Presumo que vários dos leitores já
passaram por situação semelhante, mas, caso você seja exceção e acredite que enxergaria a motocicleta, eu
o convido a assistir a um vídeo que existe sobre isso. O filme prova quão difícil é perceber objetos que de
repente somem ou aparecem em uma cena.
Nossa condição humana está casada com uma inabilidade de perceber certas mudanças. Claro que
notamos muitas alterações à nossa volta, especialmente se olharmos para o ponto alvo da modificação no
momento em que ela ocorrerá. Assim, se olharmos fixamente para uma janela cheia de vasos de flores,
poderemos assistir à queda de um deles. Mas, se desviarmos brevemente nossos olhos da janela, justamente
no momento do tombo, é possível que nem notemos a falta do enfeite. O fenômeno se chama cegueira para
mudança: nossa incapacidade de visualizar variações do ambiente entre uma olhada e outra.
No mundo real, mudanças são geralmente antecedidas por uma série de movimentos. Se esses
movimentos superam um limiar atrativo, vão capturar nossa atenção que focará na alteração considerada
dominante. Por sua vez, modificações que não ultrapassam o limiar não provocarão divergência da atenção
e serão ignoradas.
Quando abrimos nossos olhos, ficamos com a impressão de termos visão nítida, rica e bem detalhada
do mundo que se estende por todo nosso campo visual. A consciência de nossa percepção não é limitada,
mas nossa atenção e nossa memória de curtíssimo prazo são. Não somos capazes de memorizar tudo
instantaneamente à nossa volta e nem podemos nos ater a tudo que nos cerca. Nossa introspecção da
grandiosidade de nossa experiência visual confronta com nossas limitações perceptivas práticas e cria uma
vivência rica, porém efêmera e sujeita a erros de interpretações. Dimensiona um gradiente entre o que é real
e o que se presume, algo que favorece os acidentes de trânsito.
Podemos interpretar que o acidente do exemplo do início do texto se deu porque o motorista convergiu
sua atenção às partes centrais da pista, por onde os carros preferencialmente circulam sob velocidade mais
ou menos previsível. Assim que o último carro passou, ficou fácil pressupor que o centro da pista
permaneceria vazio por um intervalo de tempo seguro para a travessia. As laterais da pista, locais em que
motocicletas geralmente trafegam, não tiveram a atenção merecida, e a velocidade da moto não estava no
padrão esperado.
O mundo aqui fora é um caos repleto de acontecimentos, e nossos cérebros têm que coletar e reter
alguns deles para que possamos compreendê-lo e, assim, agirmos em busca da nossa sobrevivência. Mas
essas informações são salpicadas, incompletas e mutáveis. Traçar uma linha que contextualize todos esses
dados não é simples. Eventualmente, esse jogo mental de ligar pontinhos cria armadilha para nós mesmos,
pois por vezes um ponto que deveria ser descartado é inserido em uma lógica apenas por ser chamativo. E
outro, ao contrário, deveria ser considerado, mas é menosprezado, pois à primeira vista não atendeu a um
pressuposto.
Essas interpretações podem provocar outras tragédias além de acidentes de carro.
Disponível em:<https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 20 abr. 2019. (texto adaptado)

01. É propósito principal do texto tematizar
A) as limitações de percepção dos motoristas.
B) a displicência dos motoristas no trânsito.
C) as limitações de percepção do ser humano.
D) a displicência do ser humano em relação à vida.
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02. Em relação ao primeiro parágrafo, é correto afirmar:
A) é predominantemente narrativo, e essa característica é evidenciada por uma sequência de ações
estabelecida por verbos no presente do indicativo.
B) é predominantemente narrativo, e essa característica é evidenciada por uma sequência de ações
estabelecida por verbos no pretérito perfeito.
C) é predominantemente descritivo, e essa característica é evidenciada pela enumeração de ações
simultâneas expressas por verbos no presente do indicativo.
D) é predominantemente descritivo, e essa característica é evidenciada pela enumeração de ações
simultâneas expressas por verbos no pretérito perfeito.

03. A vírgula está indicando trecho com função meramente explicativa em:
A)

“A consciência de nossa percepção não é limitada, mas nossa atenção e nossa memória de
curtíssimo prazo são.”

B) “Se esses movimentos superam um limiar atrativo, vão capturar nossa atenção que focará na
alteração considerada dominante.”
C) “Assim que o último carro passou, ficou fácil pressupor que o centro da pista permaneceria vazio por
um intervalo de tempo seguro para a travessia.”
D) “Dimensiona um gradiente entre o que é real e o que se presume, algo que favorece os acidentes de
trânsito.”

04. Há elemento coesivo que pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido da informação veiculada no texto,
por mas em:
A) “Eventualmente, esse jogo mental de ligar pontinhos cria armadilha para nós mesmos, pois por vezes
um ponto que deveria ser descartado é inserido em uma lógica apenas por ser chamativo.”
B) “Nossa introspecção da grandiosidade de nossa experiência visual confronta com nossas limitações
perceptivas práticas e cria uma vivência rica, porém efêmera e sujeita a erros de interpretações.”
C) “Assim, se olharmos fixamente para uma janela cheia de vasos de flores, poderemos assistir à queda
de um deles.”
D) “As laterais da pista, locais em que motocicletas geralmente trafegam, não tiveram a atenção
merecida, e a velocidade da moto não estava no padrão esperado.”

05. Há um pronome que se refere ao leitor do texto em:
A)

“Eu tomo a defesa do motorista: ele não viu a moto se aproximar.”

B) “[...] e reter alguns deles para que possamos compreendê-lo [...]”
C) “[...] eu o convido a assistir a um vídeo que existe sobre isso.”
D) “É hora de dirigir, mas, no meio da travessia, ele é surpreendido por uma grave colisão.”
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06. No trecho “[...]poderemos assistir à queda de um deles.”, a ocorrência do acento grave é justificada
A) pela exigência de artigo do termo regente, que é um verbo, e pela exigência de preposição do termo
regido, que é um nome.
B) pela exigência de preposição do termo regente, que é um nome, e pela exigência de artigo do termo
regido, que é um verbo.
C) pela exigência de artigo do termo regente, que é um nome, e pela exigência de artigo do termo regido,
que é um verbo.
D) pela exigência de preposição do termo regente, que é um verbo, e pela exigência de artigo do termo
regido, que é um nome.

07. O gênero discursivo que apresenta a mesma sequência textual dominante no primeiro parágrafo é:
A) o artigo de opinião.
B) a resenha.
C) a notícia.
D) o requerimento.

08. Considere o trecho:
No mundo real, mudanças são geralmente antecedidas por uma série de movimentos. Se
esses movimentos superam um limiar atrativo, vão capturar nossa atenção que focará na alteração
considerada dominante. Por sua vez, modificações que não ultrapassam o limiar não provocarão
divergência da atenção e serão ignoradas.

A expressão que mantém uma relação de antonímia com a palavra em destaque é
A) limite mínimo.
B) momento inicial.
C) momento intermediário.
D) limite máximo.

09. Considere o período:
Quando abrimos nossos olhos, ficamos com a impressão de termos visão nítida, rica e bem
detalhada do mundo que se estende por todo nosso campo visual.

Nesse período, os trechos em destaque representam
A) orações subordinadas em que, no primeiro trecho, tem-se uma função adverbial, e, no segundo, uma
função adjetiva.
B) orações subordinadas em que, no primeiro trecho, tem-se uma função adverbial, e, no segundo, uma
função substantiva.
C) orações coordenadas em que, no primeiro trecho, tem-se uma função adjetiva, e, no segundo, uma
função adverbial.
D) orações coordenadas em que, no primeiro trecho, tem-se uma função adjetiva, e, no segundo, uma
função predicativa.
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10. Há um a empregado com função de preposição em:
A) “[...] ele não viu a moto se aproximar”.
B) “[...] olha de um lado a outro a vigiar a pista quase livre”.
C) “[...] é possível que nem notemos a falta do enfeite”.
D) “[...] por um intervalo de tempo seguro para a travessia”.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÓGICA – NÍVEL SUPERIOR
11. Considere verdadeiras as seguintes afirmativas:
I – Algumas mulheres gostam de vaquejada.
II – A pessoa que gosta de vaquejada vai aos parques.
Dadas as afirmativas acima, é correto concluir que:
A) Todos as mulheres vão aos parques.
B) Apenas mulheres vão aos parques.
C) Existem mulheres que não vão aos parques.
D) Se uma mulher não vai a parque algum, então ela não gosta de vaquejada.

12. Dada a palavra CONSORCIOESTE, a quantidade de anagramas possíveis a partir dessa palavra, é
determinado por
2,3,2
A) 𝑃13

3,6
B) 𝑃13
3,2,2,2
C) 𝑃13

D) 𝑃13
13. Um jogo de dardos consiste de um alvo circular dividido em oito partes, onde cada uma delas possui uma
letra grafada, conforme apresentado a seguir.

Considere que em dois lançamentos independentes de um dardo um jogador acerta o alvo e que todas as
partes do alvo têm a mesma chance de serem acertadas. Sendo assim, a probabilidade de nos dois
lançamentos o jogador acertar uma parte com a mesma letra grafada é de
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A)

5
32

B)

1
64

C)

3
16

D)

1
16
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14. Em um concurso público existiam quatro vagas e, exatamente, quatro amigos eram os candidatos a essas
vagas: João, Maria, José e Márcia. Para brincarem com seus familiares, fizeram as seguintes afirmações:
•
•
•

José foi o 2º colocado e Márcia a 3ª colocada;
José foi o 1º colocado e Maria a 2ª colocada;
Márcia foi a 4ª colocada e João o 2º colocado.

Se, em cada uma dessas afirmações existe uma informação verdadeira e outra falsa, o candidato que
chegou em 4º lugar foi
A) Márcia.
B) Maria.
C) João.
D) José.

15. Dada a sequência de figuras a seguir:

De acordo com a lógica aplicada na sequência, da esquerda para a direita, a figura adequada a ocupar a
próxima posição é
A)

B)

C)

D)
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – ENFERMEIRO – NÍVEL SUPERIOR
16. O choque é uma condição clínica que pode ser definida como uma síndrome caracterizada pela
incapacidade do sistema circulatório fornecer oxigênio e nutrientes aos tecidos, de forma a atender as
suas necessidades metabólicas. Os tipos de choque classificados como distributivos são:
A) séptico e cardiogênico.
B) anafilático e hipovolêmico.
C) anafilático, séptico e neurogênico.
D) anafilático, séptico e cardiogênico.

17. A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Nº 511/2016, aprova a Norma Técnica que
dispõe sobre a atuação de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem em Hemoterapia. De acordo com
essa norma, compete ao Enfermeiro atentar para os tempos de infusão para cada hemoconcentrado.
Sobre o tempo de infusão, é correto afirmar:
A) Eritrócitos e Concentrados de Hemácias: o tempo de administração de cada unidade deve ser de até
60 minutos em pacientes adultos.
B) Plasma Fresco Congelado: o tempo máximo de administração deve ser de 30 minutos.
C) Concentrado de Plaquetas: o tempo de administração da dose deve ser de aproximadamente 30
minutos em pacientes adultos.
D) Eritrócitos e Concentrados de Hemácias: o tempo de administração de cada unidade deve ser de 30
a 60 minutos em pacientes adultos.

18. É competência do Enfermeiro, ao realizar curativos, coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem
na prevenção e cuidado às feridas. A avaliação da lesão é fundamental para a escolha da conduta correta.
Em 2016, o National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) anunciou a atualização da nomenclatura
dos estágios do sistema de classificação de lesão por pressão (LPP). A definição abaixo representa uma
classificação de LPP:
“Pele intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou
púrpura que não embranquece ou separação epidérmica que mostra lesão com leito escurecido ou bolha
com exsudato sanguinolento”.
Fonte: Associação Brasileira de Estomaterapia, 2016.
A descrição da classificação refere-se à lesão por pressão
A) não classificável.
B) tissular profunda.
C) estágio 1.
D) estágio 2.
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19. O tabagismo é considerado, pela Organização Mundial da Saúde, a principal causa de morte evitável em
todo o mundo e, também, fator de risco para seis das oito principais causas de morte no mundo. Com
base no Caderno 35 da Atenção Básica: Estratégia para o cuidado da pessoa com doença crônica, a
recomendação para promoção e prevenção de doenças crônicas quanto ao tabagismo está correta em:
A) A situação tabágica do fumante que não “está pronto” para parar, precisa ser reavaliada, anualmente,
nas consultas de rotina.
B) Todas as pessoas precisam ser questionadas sobre a sua situação tabágica apenas em consultas de
rotina pelo profissional médico e enfermeiro.
C) As orientações para parar de fumar não devem ser sensíveis às preferências, necessidades e
circunstâncias das pessoas.
D) Quando algum usuário for fumante passivo, não é necessário que o profissional de saúde realize
orientações sobre os riscos, pois não há riscos para esse usuário.

20. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a ocorrência de casos da Influenza varia
de leve a grave, podendo levar a óbito. O Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, da
Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, lançou a 21ª Campanha Nacional de
Vacinação contra a Influenza, no período de 10 de abril a 31 de maio de 2019, definindo o dia 04 de maio
como o dia de mobilização nacional. Nessa campanha, será observada a seguinte recomendação:
A) Professores das escolas públicas e privadas não devem ser vacinados.
B) Gestantes só devem ser vacinadas a partir da 23ª semana de gestação.
C) Estão incluídas no grupo alvo de vacinação puérperas no período após 45 dias pós o parto.
D) Crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) são consideradas
grupo prioritário.

21. A Sepse é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma infecção. Por
vezes, a infecção pode estar localizada em apenas um órgão, como, por exemplo, o pulmão, mas provoca
em todo o organismo uma resposta com inflamação numa tentativa de combater o agente da infecção.
Para essa doença, a realização de exames como a cultura e o antibiograma auxiliará na escolha e
indicação do tratamento medicamentoso. Dentre os exames de culturas existentes, um é considerada
“padrão ouro’ e encontra-se no protocolo para Sepse. O material biológico que deve ser colhido e
analisado, nesse caso, é

A) líquor.
B) sangue.
C) urina.
D) aspirado traqueal.
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22. O diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o acompanhamento médico de algumas doenças podem
evitar a morte, deficiências e proporcionar melhor qualidade de vida aos recém-nascidos. Assim, é correto
afirmar que o teste de triagem neonatal é
A) um exame preventivo que permite fazer o diagnóstico de doenças congênitas, com sintomatologia
inespecífica e muitas vezes assintomática no período neonatal.
B) um exame tardio que permite fazer o diagnóstico de doenças neurotóxicas, com sintomatologia
inespecífica ou assintomática no período neonatal.
C) um exame tardio que permite fazer o diagnóstico de doenças congênitas, com sintomatologia
inespecífica e sintomática no período neonatal.
D) um exame preventivo que permite fazer o diagnóstico de doenças neurotóxicas, com sintomatologia
específica ou assintomática no período pós-neonatal.

23. A respeito da realização da oximetria de pulso em recém-nascidos - o chamado teste do coraçãozinho, é
correto afirmar:
A) o momento da aferição deve ser entre doze e vinte e quatro horas de vida, antes da alta hospitalar.
B) o resultado normal é saturação periférica maior ou igual a 97%, em ambas as medidas (membro
inferior direito e membro superior), e diferença menor que 3% entre as medidas.
C) em caso de resultado anormal, uma nova aferição deverá ser realizada após 2 horas. Caso o
resultado se confirme, um eletrocardiograma (ECG) deverá ser realizado dentro das 24 horas
seguintes.
D) o local de aferição é o membro inferior direito e um dos membros superiores.

24. Segunda a Política Nacional de Atenção Básica (2012), os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)
foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem
como sua resolubilidade. Sobre os NASF é correto afirmar:
A) os NASF fazem parte da atenção básica, mas não são de livre acesso para atendimento individual ou
coletivo.
B) no NASF 1, a soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve acumular, no mínimo,
120 horas semanais.
C) no NASF 2, a soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve acumular, no mínimo,
200 horas semanais.
D) os NASF 1 e 2 não devem funcionar em horário de trabalho coincidente com o das equipes de Saúde
da Família e/ou equipes de atenção básica para populações específicas que apoiam.

25. A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Nº 564/2017, aprova o novo Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem. Em seu artigo 42, encontra-se a determinação de “respeitar o
direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão, livre e
esclarecida, sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias,
de acordo com os princípios éticos e legais”. Essa determinação se constitui em
A) um direito do profissional de enfermagem.
B) uma concessão do profissional de enfermagem.
C) uma proibição do profissional de enfermagem.
D) um dever do profissional de enfermagem.
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26. Vacinas são preparações que, ao serem introduzidas no organismo, desencadeiam uma reação do
sistema imunológico estimulando a formação de anticorpos e tornando o organismo imune a esse agente
e às doenças por ele provocadas. Segundo o atual calendário Nacional de Vacinação 2018/2019, para
um lactante de 3 meses, o esquema vacinal correto é:
A) primeira dose da vacina Pneumocócica 10 Valente.
B) dose única da vacina contra a Febre Amarela.
C) primeira dose da vacina Tríplice Viral.
D) primeira dose da vacina Meningocócica C.

27. Em uma Unidade de Pronto Atendimento, uma criança de 1 ano e 6 meses apresenta quadro clínico
compatível com sinais e sintomas de desidratação por quadro diarréico, sendo necessária a administração
de uma solução de reposição hídrica e de eletrólitos com volume total de 250 ml, que deverá ser infundido
em 3h. Para a administração da solução, o cálculo para o gotejamento em microgotas é
A) 28 microgotas.
B) 84 microgotas.
C) 100 microgotas.
D) 48 microgotas.

28. A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. Entre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, está (ão):
A) preservação da autonomia do Estado na defesa de sua integridade física e moral.
B) controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
C) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a
orientação programática.
D) formulação e a execução da política de sangue e seus derivados.

29. A Política Nacional de Saúde Mental compreende as estratégias e diretrizes adotadas pelo país para
organizar a assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados específicos em saúde
mental. As Unidades que prestam serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituídos por
equipe multiprofissional que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às
pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso
de álcool e outras drogas, são os(as)
A) Serviços Residenciais Terapêuticos.
B) Ambulatórios Multiprofissionais de Saúde Mental.
C) Centros de Atenção Psicossocial.
D) Comunidades Terapêuticas.
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30. Para o exame físico completo da criança, é recomendado o rastreamento para displasia evolutiva do
quadril. Identificam-se três fatores de risco para luxação congênita do quadril: gênero feminino, crianças
com história familiar de displasia congênita do quadril e parto com apresentação pélvica. As manobras
que devem ser realizadas, nas primeiras consultas (15 dias, 30 dias e 2 meses), afim efetuar esse
rastreamento, são:
A) manobra de Trendelenburg positivo e marcha anserina.
B) manobra de Ortolani e marcha anserina.
C) manobra de Barlow e Ortolani.
D) manobra de Barlow e marcha anserina.
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