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ENFERMEIRO
Data: ____/____/____

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva a data, a sua assinatura e o número de inscrição 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 decorridas 03h do início da prova.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Lógica; 15 (quinze) questões 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 objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa
Lógica
Conhecimentos Específicos
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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
_________________________

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURAS MUNICIPAIS DO MATO GRANDE POTIGUAR/RN
EDITAL Nº 001/2019

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

Sarampo mata
As primeiras mortes por sarampo no estado de São Paulo, em 22 anos, confirmadas nesta semana,
servem como um alerta lúgubre dos perigos dessa doença que voltou a se alastrar no Brasil a partir de 2018.
Na quarta-feira (28), soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de
vacinação e apresentava vulnerabilidade para infecções. Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês,
na capital e em Barueri, em decorrência da enfermidade.
Considerado altamente infeccioso, dado que um indivíduo com a doença pode contaminar até 18
pessoas, o sarampo provoca manchas vermelhas na cabeça e no corpo, tosse, dor de cabeça, coriza e
conjuntivite. 5% a 10% dos casos evoluem para quadros mais graves, como pneumonia e complicações
neurológicas.
Neste ano, a unidade mais rica da Federação contou 2.457 casos da moléstia, dos quais 1.637 na
capital, e responde pela quase totalidade das infecções confirmadas no país. Outros 12 estados, no entanto,
registram surto ativo da doença.
Esse número tende a crescer, já que é alto o volume de ocorrências ainda sob investigação. O último
boletim do Ministério da Saúde apontava 10.855 casos suspeitos —e estes são corroborados em cerca de
25% das vezes.
O ressurgimento do sarampo ocorre após o Brasil ter dado a doença como eliminada em 2016. A
causa mais provável é que portadores vindos de fora tenham trazido o vírus ao país. Suspeita-se dos
refugiados venezuelanos que buscavam, em 2018, abrigo em estados do Norte e, neste ano, das pessoas
provenientes de Israel e da Europa.
A moléstia, porém, só se disseminou por aqui porque encontrou terreno propício. Como regra,
epidemiologistas preconizam que 95% do público-alvo deva ser imunizado para bloquear a transmissão de
sarampo. Desde 2016, no entanto, o Brasil não alcança essa marca. Em 2018 a taxa foi de 90,5%.
Embora não exista um diagnóstico preciso para essa queda, as razões aventadas para tanto incluem
desde a dificuldade dos pais em levar os filhos aos postos em horário comercial até a influência de fake news
sobre os riscos da vacinação, passando pela falsa sensação de segurança advinda do sucesso na eliminação
da doença.
A preocupação, no entanto, vai além do sarampo. Atualmente, 7 das 8 vacinas recomendadas para
bebês apresentam cobertura abaixo da meta. Urge, pois, que os governos de todos os níveis ajam para
reverter esse quadro, por exemplo, intensificando campanhas educativas e realizando mutirões.
Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em 04 set. 2019. [Adaptado]

01. O texto, de forma preponderante,
A) descreve o quadro de gravidade da situação da volta do sarampo no Brasil.
B) informa sobre a contribuição dos refugiados para a volta do sarampo no Brasil.
C) apresenta dados reveladores da gravidade da situação do sarampo no Brasil.
D) apresenta razões para a gravidade da situação da volta do sarampo no Brasil.

02. Considere o período:
Considerado altamente infeccioso, dado que um indivíduo com a doença pode contaminar até 18 pessoas,
o sarampo provoca manchas vermelhas na cabeça e no corpo, tosse, dor de cabeça, coriza e conjuntivite.
A expressão em destaque está empregada com valor
A) condicional e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por desde que.
B) concessivo e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por mesmo que.
C) causal e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por visto que.
D) adversativo e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por só que.
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03. Considere os trechos:
Na quarta-feira (28), soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de vacinação
e apresentava vulnerabilidade para infecções.
Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês, na capital e em Barueri, em decorrência da
enfermidade.
Sobre a flexão dos verbos em destaque, é correto afirmar:
A) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque não há sujeito para se efetuar a
concordância; no segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “os
óbitos”.
B) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque se efetua a concordância com “o caso”; no
segundo, a forma do plural é justificada porque se efetua a concordância com “os óbitos de dois
bebês”.
C) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque se efetua a concordância “um homem”; no
segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “os óbitos de dois bebês”.
D) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque não há sujeito para se efetuar a
concordância; no segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “Nesta
sexta”.

04. Considere o trecho:
[...] desde a dificuldade dos pais em levar os filhos aos postos [...]
A palavra em destaque
A) é verbo e funciona como termo regido em relação a “filhos”, por meio de transitividade direta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade indireta.
B) é verbo e funciona como termo regente em relação a “filhos”, por meio de transitividade direta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade indireta.
C) é nome e funciona como termo regente em relação a “filhos”, por meio de transitividade indireta, e,
em relação a “postos”, por meio de transitividade direta.
D) é nome e funciona como termo regido em relação a “filhos”, por meio de transitividade indireta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade direta.

As questões 5 e 6 referem-se ao período reproduzido a seguir.
Como regra, epidemiologistas preconizam que 95% do público-alvo deva ser imunizado para bloquear a
transmissão de sarampo.
05. A estrutura do período revela a presença de
A) citação indireta, em que se parafraseia o discurso da fonte sem o uso de um verbo de dizer.
B) citação indireta, em que se parafraseia o discurso da fonte por meio do uso de um verbo de dizer.
C) citação direta, em que se reproduz o discurso da fonte por meio do uso de um verbo de dizer.
D) citação direta, em que se reproduz o discurso da fonte sem o uso de um verbo de dizer.
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06. O uso da palavra “preconizar” evidencia que os epidemiologistas
A) fizeram uma recomendação.
B) negaram algo dito antes.
C) descartaram uma ideia.
D) fizeram uma retratação.

07. A palavra que está empregada com função de conjunção em:
A) Em 2018, refugiados venezuelanos que buscavam abrigo em estados do Norte [...]
B) [...]soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de vacinação [...]
C) Urge, pois, que os governos de todos os níveis ajam para reverter esse quadro [...]
D) [...]servem como um alerta lúgubre dos perigos dessa doença que voltou a se alastrar no Brasil [...]

08. A vírgula indica trecho de valor explicativo em:
A) A preocupação, no entanto, vai além do sarampo.
B) Neste ano, a unidade mais rica da Federação contou 2.457 casos da moléstia [...].
C) Em 2018, refugiados venezuelanos que buscavam abrigo em estados do Norte [...].
D) Esse número tende a crescer, já que é alto o volume de ocorrências ainda sob investigação.

09. Considere o trecho:
Na quarta-feira (28), (1)soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não (2)possuía registro de
vacinação e (3)apresentava vulnerabilidade para infecções. Nesta sexta, (4)anunciaram-se os óbitos de
dois bebês, na capital e em Barueri, em decorrência da enfermidade.
Sobre as formas verbais em destaque, é correto afirmar:
A) 2 e 3 são marcas linguísticas características da sequência descritiva.
B) 1 e 2 são marcas linguísticas características da sequência injuntiva.
C) 1 e 4 são marcas linguísticas características da sequência argumentativa.
D) 3 e 4 são marcas linguísticas características da sequência dialogal.

10. Considere o período:
Outros 12 estados, no entanto, registram surto ativo da doença. (l.?)
Nesse período, há
A) duas orações, que mantêm, entre si, uma relação de coordenação adversativa.
B) um período simples, que mantém uma relação de conclusão com o período anterior.
C) duas orações, que mantêm, entre si, uma relação de coordenação aditiva.
D) um período simples, que mantém uma relação de contraposição com o período anterior.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE LÓGICA
11. Observe a sequência de figuras apresentadas a seguir.

De acordo com a lógica utilizada na sequência da esquerda para a direita, a próxima figura será
A)

B)

C)

D)

12. Uma empresa têxtil tem três filiais (Alfa, Beta e Gama) que fabricam suas camisas. Dentre essas filiais,
as fábricas Beta e Gama produzem a mesma quantidade de camisas cada, e a fábrica Alfa produz o dobro
de cada uma delas. Nas filiais Alfa e Beta, 20% das camisas produzidas em cada empresa são na cor
azul, enquanto que, na filial Gama, 40% das camisas fabricadas são na cor azul. Se todas as camisas
produzidas pelas três filiais forem colocadas misturadas em um mesmo galpão, a probabilidade de se
retirar, aleatoriamente, uma na cor azul é
A) 30%.
B) 20%.
C) 25%.
D) 35%.

13. Considere as seguintes afirmações:
Todo concurseiro deve estudar lógica.
Alguns moradores do Mato Grande são concurseiros.
Sendo essas duas afirmações verdadeiras, concluí-se:
A) se João é concurseiro, então, ele é morador do Mato Grande.
B) todo morador do Mato Grande estuda lógica.
C) se Maria estuda lógica, então, ela é concurseira.
D) alguns moradores do Mato Grande podem não ser concurseiros.
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14. Os números dispostos no objeto a baixo representam uma sequência lógica.

O número que substitui, corretamente, a letra A, é
A) 11.
B) 17.
C) 15.
D) 10.
15. Considere 𝐴 e 𝐵 duas proposições e o símbolo ¬ como negação. A contrapositiva da proposição 𝐴v¬𝐵
equivale a
A) 𝐵 → ¬𝐴 .
B) ¬𝐵 → 𝐴 .
C) ¬𝐴 → ¬𝐵 .
D) ¬𝐴 → 𝐵 .
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – ENFERMEIRO - SUPERIOR
16. A pneumonia relacionada à assistência à saúde é, principalmente, de origem aspirativa. Os pacientes
internados e, especialmente, os pacientes em ventilação mecânica são um grupo de risco aumentado
para pneumonia. Como medidas específicas recomendadas para a prevenção de Pneumonia associada
à ventilação mecância, tem-se:
A) aumentar o nível de sedação e manter o paciente intubado.
B) dar preferência a usar a ventilação mecânica invasiva e evitar a não invasiva.
C) evitar a aspiração subglótica rotineira em pacientes intubados.
D) fazer higiene oral com antissépticos.

17. A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 306/04 e a Resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente n° 358/05 classificam os Resíduos de Serviço de Saúde segundo grupos distintos de risco que
exigem formas de manejo específicas. Sendo assim, o grupo
A) A equivale aos resíduos comuns.
B) B equivale aos resíduos químicos.
C) C equivale aos materiais perfurocortantes.
D) D equivale aos rejeitos radioativos.

18. A tuberculose (TB) ativa em pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA) é a condição de maior impacto
na mortalidade por AIDS e por TB no país. Uma das recomendações para o manejo da coinfecção TBHIV, nos serviços de atenção especializada à PVHA, é o desenvolvimento de medidas de controle da
transmissão da TB. As medidas de controle de transmissão dividem-se em três categorias:
administrativas, de controle ambiental e de proteção individual. Sobre essas categorias, é correto afirmar
que
A) as medidas administrativas estão relacionadas a rotinas e a protocolos e previnem a geração de
partículas infectantes na unidade.
B) as áreas de coleta de escarro devem ser, preferencialmente, internas à unidade, resguardando a
privacidade do paciente.
C) o uso de exaustores ou ventiladores posicionados de forma que o ar dos ambientes potencialmente
contaminados se dirija ao exterior está entre as medidas administrativas.
D) o uso de máscaras do tipo PFF2 ou N95 em áreas de alto risco de transmissão é uma ação
classificada como uma medida de controle ambiental.

19. Nas situações de violência sexual, é necessária a adoção de medidas específicas, como a profilaxia de
doenças sexualmente transmissíveis (HIV-AIDS, por exemplo) e a prevenção da gravidez indesejada. A
quimioprofilaxia das infecções não virais de transmissão sexual para vítimas de violência deve visar os
agentes infecciosos mais prevalentes e de repercussão clínica importante. Sendo assim, dentre os
procedimentos recomendados, tem-se
A) a administração de Azitromicina 1 g, VO, dose única para a profilaxia da sífilis.
B) a coleta imediata de sangue para sorologias de sífilis (VDRL) e HIV.
C) a realização de exame especular, sem inspeção da região anal.
D) a prescrição de Metronidazol 2g, VO, dose única na profilaxia de Gonorreia.
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20. De acordo com o documento de Orientações para elaboração de projetos de construção, reforma e
ampliação de Centros de Apoio Psicosociais (CAPS), poderão compor, de diferentes formas, os Projetos
Terapêuticos Singulares (PTS), conforme as necessidades de usuários e de familiares,
A) ações de redução de danos: conjunto de práticas e de ações do campo da saúde e dos direitos
humanos que busca minimizar danos de natureza biopsicossocial decorrentes do uso de substâncias
psicoativas além de ampliar o cuidado e o acesso aos diversos pontos de atenção.
B) atenção às situações de crise: ações desenvolvidas coletivamente, como recurso para promover
sociabilidade, intermediar relações, manejar dificuldades relacionais.
C) práticas corporais: estratégias que possibilitem ampliação do repertório comunicativo e expressivo
dos usuários mas também favoreçam a construção e a utilização de processos promotores de novos
lugares sociais e a inserção no campo da cultura.
D) práticas expressivas e comunicativas: atenção direcionada aos usuários visando à elaboração do
PTS ou do que dele derive.

21. A vacinação para gestantes é essencial para prevenir doenças para si e para o bebê. Segundo o
calendário de vacinação de 2019, é recomendado que seja administrada na gestante a vacina
A) dTpa – uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana.
B) contra a hepatite A – dose única.
C) contra o HPV – 2 doses com intervalo de seis meses entre as doses.
D) contra o rotavírus – 2 doses com intervalo de dois meses entre as doses.

22. Nas visitas domiciliares aos recém-nascidos, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar
sinais de perigo. As crianças menores de 2 meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo
por infecções bacterianas graves. Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 33 do Ministério da Saúde,
um sinal que indica a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência
é
A) fontanelas normotensas.
B) gemidos e/ou batimentos da asa do nariz.
C) intervalos entre as dormidas menor que 6 horas.
D) umbigo com processo de mumificação, mas sem inflamação.

23. A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos
socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. De acordo
com o Código de Ética do Profissional de Enfermagem estabelecido pela Resolução nº 567/2017, é dever
do profissional de enfermagem
A) anunciar a prestação de serviços para os quais esse profissional detenha habilidades e competências
técnico-científicas e legais.
B) disponibilizar assistência de enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemia,
catástrofe e desastre, sem pleitear vantagens pessoais, quando convocado.
C) formar e participar da comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares
da instituição em que trabalha.
D) participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade,
autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
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24. A Notificação Compulsória Imediata (NCI) é aquela que deve ser realizada em até 24 horas, a partir do
conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação
mais rápido disponível. De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 204/2016, um exemplo de
agravo de NCI é a
A) febre amarela.
B) febre de Chinkungunya.
C) esquistossomose.
D) hanseníase.
25. A triagem neonatal a partir da matriz biológica, “teste do pezinho”, é um conjunto de ações preventivas,
responsável por identificar, precocemente, doenças em indivíduos, para que possam ser tratados em
tempo oportuno, evitando as sequelas e, até mesmo, a morte. Sobre a coleta de material para a realização
desta triagem, é correto afirmar:
A) o sangue deve atravessar (ser absorvido) pela camada do papel-filtro até que todo o círculo esteja
preenchido com sangue de forma homogênea.
B) a utilização de álcool 70% para antissepsia e a realização de massagem no calcanhar do bebê de
onde será coletada a amostra não são recomendados.
C) a escolha do local adequado para a punção é importante, não devendo ser nas laterais da região
plantar do calcanhar.
D) o período ideal de coleta da primeira amostra deve está compreendido entre o 5º e o 10º dia de vida
do bebê.

26. Foi prescrito a um paciente diabético 10 UI de insulina NPH. Não havendo disponibilidade de seringa de
insulina graduada 100 UI/ml, mas apenas de uma seringa de 3 ml, a quantidade de insulina a ser aspirada
é de
A) 0,01ml.
B) 0,1ml.
C) 1ml.
D) 1,5ml.

27. A Lei nº 8.080/1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde executados isolada
ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito
Público ou privado. Segundo essa lei, são dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS)
A) identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
B) fiscalizar e a inspecionar alimentos, água e bebidas para consumo humano.
C) formular e execução da política de sangue e seus derivados.
D) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
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28. As síndromes hipertensivas intercorrentes na gestação, em especial a pré-eclâmpsia (PE), acarretam
risco real e impacto significativo nos indicadores relacionados à saúde materna e infantil. Segundo o
Manual Técnico para Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde (2012), a pré-eclâmpsia é
considerada grave quando apresenta
A) plaquetocitose (>400.000/mm³).
B) poliúria (maior que 1500ml/dia).
C) pressão arterial diastólica igual ou menor que 110mmHg.
D) proteinúria igual/maior que 2,0g em 24 horas ou 2+ em fita urinária.

29. Para ter valor diagnóstico necessário, a pressão arterial deve ser medida com técnica adequada,
utilizando-se aparelhos confiáveis e devidamente calibrados, respeitando-se as recomendações para este
procedimento. De acordo com o Carderno de Atenção Básica nº 15 do Ministério da Saúde (2016), é
recomendação para a verificação adequada da pressão arterial
A) averiguar se o paciente não praticou exercícios físicos há, no mínimo, dois dias.
B) determinar a pressão sistólica no momento do desaparecimento do som (fase II de Korotkoff).
C) manter o braço do paciente abaixo do nível do coração, com a palma da mão voltada para baixo.
D) palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento, para a estimativa do nível da
pressão sistólica.

30. O choque é um complexo grupo de síndromes cardiovasculares agudas que não possui uma definição
única que compreenda todas as suas diversas causas e origens. O choque cardiogênico, por exemplo,
está relacionado à
A) incapacidade de o coração bombear um volume de sangue suficiente para atender às necessidades
metabólicas dos tecidos.
B) infecção sistêmica, seja ela bacteriana, viral ou fúngica.
C) reação de hipersensibilidade sistêmica, que ocorre quando um indivíduo é exposto a uma substância
à qual é extremamente alérgico.
D) redução do tônus vasomotor normal por distúrbio da função nervosa.
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