
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

 

* 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 14/01/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ de 28/09/2012. 
 * 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: 13 DE JANEIRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 



 

 

 

  

PARTE I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
01 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no 
capítulo referente ao Sigilo Profissional, coloca como direito:  

A) Abster-se de revelar informações confidenciais de 
que tenha conhecimento em razão de seu exercício 
profissional a pessoas ou entidades que não estejam 
obrigadas ao sigilo. 

B) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade 
profissional, exceto casos previstos em lei, ordem 
judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa 
envolvida ou de seu representante legal. 

C) Franquear o acesso a informações e documentos para 
pessoas que não estão diretamente envolvidas na 
prestação da assistência, exceto nos casos previstos 
na legislação vigente ou por ordem judicial. 

D) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou 
fatos de forma que os envolvidos possam ser 
identificados. 

E) Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e 
legais da profissão no ensino, na pesquisa e 
produções técnico-científicas. 
 

02 - Assinale aquela que não representa uma atribuição do 
técnico em enfermagem na Estratégia de Saúde da Família: 

A) Participar junto com a equipe das visitas 
domiciliares. 

B) Acompanhar as consultas de enfermagem dos 
indivíduos expostos às situações de risco, visando 
garantir uma melhor monitoria de suas condições de 
saúde. 

C) Executar, segundo sua qualificação profissional, os 
procedimentos de vigilância sanitária e 
epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à 
mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, 
bem como no controle da tuberculose, hanseníase, 
doenças crônico-degenerativas e infectocontagiosas. 

D) Participar da discussão e organização do processo de 
trabalho da unidade de saúde. 

E) Realizar consultas de pré-natal de acordo com a 
periodicidade determinada pelo Ministério da Saúde. 

 
03 - Em relação ao Movimento da Reforma Sanitária 
Brasileira assinale a alternativa correta: 

A) Foi um movimento baseado na reforma sanitária 
ocorrida em Portugal com tendência imperialista e 
que lançou as bases do Sistema Único de Saúde. 

B) Foi um movimento democrático iniciado por 
técnicos de saúde e que lançou as bases do Sistema 
Único de Saúde. 

C) Foi um movimento democrático sem antecedentes na 
história do Brasil, mas que não teve nenhuma 
repercussão nas políticas de saúde. 

D) Foi um movimento político sem representação dos 
profissionais de saúde e que lançou as bases do 
Sistema Único de Saúde. 

E) Foi um movimento realizado pelos militares e 
consolidado no auge da ditadura sem nenhuma 
representação social. 
 

 
 

04 - De acordo com a Lei 7.498/86 são atribuições 
especiais do técnico em enfermagem, exceto: 

A) Cuidados de enfermagem de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos de base 
científica e capacidade de tomar decisões 
imediatas. 

B) Participar da programação da assistência de 
Enfermagem. 

C) Executar ações assistenciais de Enfermagem, 
exceto as privativas do Enfermeiro. 

D) Participar da orientação e supervisão do trabalho 
de Enfermagem em grau auxiliar. 

E) Participar da equipe de saúde. 
 
05 - Assinale a alternativa que se refere corretamente ao 
que trata a Lei 8.080/90: 

A) 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. 

B) Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem e dá outras providências. 

C) Institui o Dia Nacional de Combate ao Dengue. 
D) Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. 

E) Institui o Dia Nacional de Luta contra o Câncer de 
Mama. 

 
06 - Qual a principal característica da queimadura de 2º 
grau? 

A) Não há formação de bolhas 
B) São as mais profundas 
C) São as mais superficiais 
D) Há destruição de terminações nervosas 
E) Formação de bolhas 

 
07 - Em qual músculo deverá ser aplicada a vacina contra 
a hepatite B em crianças de 7 anos de idade? 

A) Músculo deltoide 
B) Músculo vasto lateral da coxa 
C) Músculo glúteo  
D) Músculo peitoral 
E) Músculo abdominal  

 
08 - Qual das seguintes vacinas faz parte do Calendário de 
Vacinação do Idoso, do Ministério da Saúde? 

A) Sarampo 
B) Rubéola 
C) Rotavírus humano 
D) Febre amarela 
E) Tetravalente 

 
09 - Quais as vias de administração das vacinas contra 
Rotavírus Humano, Poliomielite e Febre Amarela, 
respectivamente?  

A) Subcutânea, oral e intramuscular 
B) Oral, intramuscular e subcutânea 
C) Intramuscular, oral e subcutânea 
D) Subcutânea, subcutânea e oral  
E) Oral, oral e subcutânea 



 

 

 

  

10 - Qual o prazo máximo para reutilização das sobras de 
vacinas contra pólio em situação de campanha extramuros? 

A) 24 horas 
B) Não devem ser reutilizadas 
C) 48 horas 
D) 5 dias 
E) 7 dias 

 
11 - De acordo com o Manual de Vigilância Epidemiológica de 
Eventos Adversos Pós-Vacinação do Ministério da Saúde são 
eventos adversos pós-vacinais considerados graves, exceto? 

A) Quando o evento necessita de hospitalização por pelo 
menos 24 horas. 

B) Quando o evento gera sequela significativa ou 
persistente. 

C) Quando o evento necessita de avaliação médica. 
D) Quando o evento resulta em anomalias congênitas. 
E) Quando o evento causa risco de morte. 

 
12 - Em uma prescrição de 1 litro e meio de soro fisiológico a 
0,9% para ser infundido em 12 horas, qual o gotejamento por 
minuto correto? 

A) 42 gts/min  
B) 40 gts/min 
C) 21 gts/min 
D) 14 gts/min 
E) 56 gts/min 

 
13 - De acordo com o Sistema de Classificação Sanguínea são 
tipos sanguíneos, exceto? 

A) A 
B) B 
C) O 
D) BO 
E) AB 

 
14 - Um paciente que apresenta agranulocitose está: 

A) Com aumento de glóbulos brancos do sangue 
B) Com diminuição de glóbulos brancos do sangue 
C) Com aumento de glóbulos vermelhos do sangue 
D) Com diminuição de glóbulos vermelhos do sangue 
E) Com diminuição de plaquetas do sangue 

 
15 - Um recém-nascido que apresenta icterícia poderá realizar o 
seguinte tratamento: 

A) Exsanguíneotransfusão 
B) Fototerapia  
C) Transplante de fígado 
D) Crioterapia 
E) Nebulização 

 
16 - Observe a imagem e assinale a qual posição se refere: 

                              

 
A) Trendelemburg 
B) Fowler 
C) Ginecológica 
D) Anatômica 
E) Sims 

 

17 - São medicamentos usados para reduzir as taxas de 
glicemia, exceto? 

A) Insulina Glargina    
B) Metformina  
C) Insulina Regular 
D) Hidroclorotiazida 
E) Glibenclamida  

 
18 - Qual a glândula envolvida no desenvolvimento do 
bócio? 

A) Pineal  
B) Supra-renais 
C) Pâncreas 
D) Ovários   
E) Tireoide 

 
19 - Qual a classe de medicamento prescrito para pacientes 
que apresentam anasarca? 

A) Diurético 
B) Antidiurético 
C) Ansiolítico  
D) Antidiabético 
E) Antidepressivo  

 
20 - Uma úlcera por pressão que apresenta perda parcial da 
pele de forma superficial e é considerada clinicamente 
como uma abrasão possui qual grau de classificação? 

A) Grau I  
B) Grau II 
C) Grau III  
D) Grau IV  
E) Grau V 

 
21 - Qual dos seguintes sintomas não se refere ao câncer 
de mama?  

A) Laceração da pele 
B) Secreção sanguinolenta saindo do mamilo 
C) Eritema da pele 
D) Sensação nódulo em uma das mamas 
E) Espessamento ou retração da pele em uma 

determinada área da mama 
 
22 - ASCUS e ASGUS são alterações que podem aparecer 
em qual exame? 

A) Hemograma 
B) Papanicolau 
C) ELISA 
D) Baciloscopia 
E) Ultrassonografia 

 
23 - O Ministério da Saúde, através da Estratégia Rede 
Cegonha realiza exames que fazem parte da triagem 
neonatal. Qual das alternativas a seguir não representa uma 
das doenças diagnosticadas nesses testes?  

A) Fibrose Císitica  
B) Hipotireoidismo Congênito 
C) Fenilcetonúria 
D) Doença Falciforme 
E) Doença de Crohn 

 
 
 
 



 

 

 

  

24 - Qual a faixa etária para a qual se direciona a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem? 

A) 10 a 60 anos 
B) 14 a 49 anos 
C) 12 a 39 anos 
D) 20 a 59 anos 
E) 12 a 60 anos 

 
25 - O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas 
institucionais pactuadas entre as três esferas de gestão 
(União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, 
com o objetivo de promover inovações nos processos e 
instrumentos de gestão. Assinale a alternativa referente aos 
3 Pactos pela Saúde do SUS: 

A) Pacto pela vida, Pacto em defesa da criança, Pacto 
de gestão do SUS.  

B) Pacto em defesa do idoso, Pacto em defesa da 
criança, Pacto de gestão do SUS.  

C) Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS, Pacto 
de gestão do SUS.  

D) Pacto pela vida, Pacto em defesa da mulher, Pacto 
de gestão do SUS.  

E) Pacto pelo fortalecimento dos municípios, Pacto 
em defesa da criança, Pacto de gestão do SUS.  
 

26 - A escala de coma de Glasgow é utilizada para avaliar 
a profundidade e duração clínica de inconsciência e coma 
do paciente. Um paciente que apresenta a pior avaliação 
possível está com um Glaslow referente a: 

A) 3 
B) 0 
C) 2 
D) 1 
E) 10 

 
27 - Em relação às anotações de enfermagem é incorreto 
afirmar: 

A) Devem ser legíveis, completas, claras, concisas, 
objetivas, pontuais e cronológicas. 

B) Devem iniciar com data e hora, assinadas e 
identificadas pelo profissional ao final de cada 
registro. 

C) Não conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco 
ou espaços. 

D) Devem ser registradas observações efetuadas, 
cuidados prestados, sejam eles os já padronizados, 
de rotina e específicos. 

E) Devem ser registradas ao final de cada plantão, 
momento no qual são colocados todos os cuidados 
realizados durante o período. 

 
28 - Em relação à hanseníase assinale a alternativa correta: 

A) É uma doença que possui tratamento, mas ainda 
não foi encontrada a cura. 

B) É uma doença que não tem grande importância 
epidemiológica no Brasil. 

C) É uma doença que só atinge adultos na faixa etária 
entre 30 a 60 anos. 

D) É uma doença infecto contagiosa que atinge a pele 
e os nervos periféricos. 

E) É uma doença incurável de evolução rápida e que 
atinge exclusivamente a pele. 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Julgo que os homens que fazem a política externa 
do Brasil, no Itamaraty, são excessivamente pragmáticos. 
Tiveram sempre vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca 
participaram, eles próprios, em combates contra a ditadura, 
contra o colonialismo. Obviamente não têm a sensibilidade 
de muitos outros países ou diplomatas que conheço.  
(José Ramos-Horta, na Folha de São Paulo, 21/10/96) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- Através do texto é possível afirmar que uma das 
características dos homens do Itamaraty é o senso prático. 
II- O “QUE” (última linha) é uma palavra que se liga 
semanticamente aos “homens do Itamaraty”. 
III- O autor do texto gostaria que os homens do Itamaraty 
tivessem mais “vivência”. 

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

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I- É possível inferir do texto que ter vida fácil é 
característica comum a todo tipo de diplomata. 
II- O vocábulo “evidentemente” pode substituir, sem 
alteração semântica, a palavra “obviamente” no texto. 
III- A oração iniciada por “Obviamente” apresenta nítido 
valor de causa. 

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

 
31 - Identifique o item em que um dos vocábulos recebeu 
acento gráfico de forma incorreta: 

A) Jacareí – médium 
B) balaústre – bênção 
C) biquíni – gambá 
D) Grajaú – juíz 
E) órgão – herói 

 
32 - Identifique o item que apresenta oração sem sujeito: 

A) Choveram reclamações contra a instituição. 
B) Há vagas para professores. 
C) Vendem-se bois, vacas e bezerros. 
D) Acredita-se em marcianos. 
E) Nada mais tenho a fazer no mundo. 

 
33 - A alternativa que completa de forma correta o período 
“Talvez __ nordestina já tivesse chegado __ conclusão de 
que a vida incomoda bastante, alma que não cabe bem no 
corpo, mesmo rala como __ sua”, respectivamente é: 

A) à – à – a 
B) a – à – à  
C) a – a – a 
D) a – à – a 
E) à – à – à  

 



 

 

 

  

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
34 - A função sintática do termo destacado no último 
quadrinho é: 

A) predicativo do sujeito. 
B) predicativo do objeto. 
C) complemento nominal 
D) aposto 
E) objeto direto 

 
Leia a tira seguinte e responda a questão 35. 
 

 
 
35 - Identifique o processo de formação de palavras que 
ocorreu em “segunda-feira”. 

A) composição por aglutinação 
B) derivação parassintética 
C) derivação sufixal 
D) derivação imprópria 
E) composição por justaposição 

 
36 - A pontuação está correta em todos os períodos 
seguintes, exceto em: 

A) Paula prefere cinema e Maria, teatro. 
B) Há, contudo, uma proposta em contrário. 
C) Começando o espetáculo, todos devem fazer 

silêncio. 
D) Ele ansioso, aguardava a divulgação dos 

resultados. 
E) Filha, venha lavar a louça. 

 
37 - Identificamos uma oração subordinada adverbial 
causal no item: 

A) A mulherice só lhe nasceria tarde porque até no 
capim vagabundo há desejo de sol. 

B) Choveu como chove em Belém. 
C) Saiu tão atrasado que chegou tarde. 
D) O saber é um bem que não se pode destruir. 
E) Perguntei se ele estava satisfeito. 

 
38 - Todos os vocábulos estão corretamente grafados em: 

A) privilégio – destilar – candeeiro 
B) nódoa – prodígio – excesivo 
C) chafaris – extensão – rouxinol 
D) enxotar – rapidez – presar 
E) dispesa – tenso – disciplina 

 
39 - O vocábulo “cantava” é composto, respectivamente, 
pelos seguintes elementos mórficos. 

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

 
40 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Aquela chuva foi necessária para a agricultura. 
B) Vossa alteza não precisa preocupar-se com seus 

amigos. 
C) Bebida alcóolica é proibida para menores. 
D) “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, conta a 

Guerra de Canudos. 
E) A porta estava meio fechada. 

 
 
 

 


