
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* 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 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 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. 
* 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. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, 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 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * 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!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ENFERMEIRO 



 

PARTE I – ENFERMEIRO 
 
01 - Considere os personagens da História da Enfermagem 
listados a seguir e assinale aquele que foi o responsável pela 
Teoria das Necessidades Básicas: 

A) Florence Nightingale 
B) Hildegard Peplau 
C) Virginia Henderson 
D) Wanda Horta 
E) Imogenes King  

 
02 - Analise as alternativas seguintes e assinale aquela que 
não se refere a um dos blocos constituintes da Teoria de 
Martha Rogers: 

A) Campo de energia 
B) Abertura 
C) Independência 
D) Padrão 
E) Pandimensionalidade 

 
03 - Baseando na Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 
analise as seguintes afirmações e assinale a que se referem: 
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde; 
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, 
nos campos econômico e social, a observância do disposto 
no § 1º do art. 2º desta lei; 
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas. 

A) Objetivos do Sistema Único de Saúde. 
B) Diretrizes do Sistema Único de Saúde. 
C) Execução de ações do Sistema Único de Saúde. 
D) Prerrogativas da saúde do trabalhador. 
E) Princípios do Sistema Único de Saúde. 

 
04 - Para definir a periodicidade das Conferências de Saúde, 
em qual das Leis a seguir, o gestor deverá se basear? 

A) 10.424/02 
B) 9.836/99 
C) 12.466/11 
D) 8.142/90 
E) 11.108/05 

 
05 - Na Lei 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da Enfermagem e dá outras providências, em qual 
Artigo são definidos os requisitos para que o indivíduo seja 
um profissional enfermeiro? 

A) Artigo 1º  
B) Artigo 7º  
C) Artigo 3º  
D) Artigo 5º  
E) Artigo 6º  

 
06 - Baseando-se ainda na Lei 7.498/86, em seu Artigo 2º, 
para que sejam exercidas legalmente as atividades de 
enfermagem é necessário que: 

A) O profissional esteja inscrito no Conselho Regional 
de Enfermagem há pelo menos 1 ano.  

B) O profissional esteja inscrito no Conselho Regional 
de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre 
o exercício. 

C) A cidade aonde o profissional esteja desenvolvendo 
suas atividades possua uma unidade do Conselho 
Regional de Enfermagem. 

D) O profissional esteja capacitado para exercer todas 
as atividades da área de enfermagem. 

E) O profissional tenha se formado há mais de 6 meses. 
 
07 - No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
baseado na Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN) 311/2007, os Direitos Nas Relações Profissionais 
são os seguintes, exceto: 

A) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e 
ser tratado segundo os pressupostos e princípios 
legais, éticos e dos direitos humanos. 

B) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos 
e culturais que dão sustentação a sua prática 
profissional. 

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

D) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade. 

E) Obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem. 

 
08 - Também baseado no Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, 311/2007, apenas um dos seguintes não se 
refere a um Dever, nas Relações com a Pessoa, Família e 
Coletividade: 

A) Assegurar à pessoa, família e coletividade 
assistência de enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência. 

B) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, 
científica, ética e legal e somente aceitar encargos 
ou atribuições, quando capaz de desempenho 
seguro para si e para outrem. 

C) Comunicar formalmente ao Conselho Regional de 
Enfermagem fatos que envolvam recusa ou 
demissão de cargo, função ou emprego, motivado 
pela necessidade do profissional em cumprir o 
presente Código e a legislação do exercício 
profissional. 

D) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, 
éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e 
coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

E) Prestar assistência de enfermagem sem 
discriminação de qualquer natureza. 

 
09 - No processo de descentralização do Sistema Único de 
Saúde, as Normas Operacionais Básicas (NOBs) foram 
instrumentos norteadores para gestores e profissionais de 
saúde. Qual das NOBs foi a primeira a definir o 
gerenciamento do processo de descentralização nos três 
níveis de governo, através da Comissão Intergestores 
Tripartite, das Comissões Intergestores Bipartites e dos 
Conselhos Municipais, bem como as condições de gestão 
para municípios (Incipiente, Parcial e Semi-Plena) e estados 
(Parcial e Semi-Plena)? 
 



 

A) NOB 01/93 
B) NOB 01/91 
C) NOB 01/92 
D) NOB 01/96 
E) NOB 01/00 

 
10 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde / SUS - 
NOAS-SUS 01/02 define em seu capitulo 1, sobre o 
seguinte tema: 

A) Fortalecimento da capacidade de gestão no sus 
B) Critérios de habilitação e desabilitação de 

municípios e estados. 
C) Disposições gerais e transitórias. 
D) Regionalização do SUS 
E) Acessibilidade dos Municípios. 

 
11 - Qual das seguintes doenças não está incluída na lista de 
Notificação Compulsória atualmente em vigência, de 
acordo com a Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016? 

A) Doença de Chagas Aguda 
B) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) 
C) Botulismo 
D) Doença aguda pelo vírus Zika 
E) Febre Aftosa  

 
12 - Também de acordo com a Portaria 204, de 17 de 
fevereiro de 2016, a ocorrência de um caso de Febre 
Amarela demanda a notificação em até quanto tempo às 
autoridades de saúde? 

A) 12 horas. 
B) 3 horas. 
C) 24 horas. 
D) 72 horas. 
E) 7 dias. 

 
13 - Qual das seguintes doenças não é relacionada a 
Epizootias? 

A) Febre amarela  
B) Síndrome da Rubéola Congênita 
C) Raiva 
D) Febre do Nilo Ocidental 
E) Influenza  

 
14 - O profissional de saúde deve estar atento às diversas 
formas de violência doméstica contra a mulher. Os 
seguintes sinais se relacionam a este tipo de violência e 
podem ser identificados, exceto: 

A) Hematomas inexplicáveis 
B) Isolamento 
C) Tristeza  
D) Evita amigos homens 
E) Alta autoestima 

 
15 - São sinais e sintomas que podem estar presentes na fase 
leve ou moderada da Febre Amarela, exceto: 

A) Febre 
B) Cefaleia 
C) Crise hipertensiva 
D) Mialgia 
E) Icterícia 

 
 
 

16 - Na rede pública de saúde são disponibilizadas as 
seguintes vacinas às crianças de 4 meses de idade, em 
situação de rotina, exceto: 

A) Pentavalente 
B) VIP 
C) Pneumocócica 10 V 
D) Febre amarela 
E) Rotavírus humano 

 
17 - Qual das seguintes vacinas tem seu reforço feito com a 
DTP e com qual idade, em situação de rotina, 
respectivamente? 

A) Pentavalente / 12 meses. 
B) Pentavalente / 4 meses. 
C) Tríplice viral / 12 meses. 
D) Pentavalente / 15 meses. 
E) Tríplice viral / 4 meses. 

 
18 - Qual a faixa etária considerada de adolescentes, no 
Calendário Nacional de Vacinação da rede pública de 
saúde? 

A) 9 a 19 anos. 
B) 11 a 18 anos. 
C) 12 a 17 anos. 
D) 8 a 14 anos. 
E) 10 a 19 anos. 

 
19 - Analise as alternativas a seguir e assinale aquela onde 
o fármaco não está adequado à sua indicação: 

A) Amiodarona – distúrbios de ritmo cardíaco. 
B) Losartana – hipertensão arterial. 
C) Bromoprida – inflamação. 
D) Tramadol – dor. 
E) Furosemida – edema.  

 
20 - Dentre microorganismos listados a seguir qual tem 
maior importância nas Infecções do Trato Urinário, 
principalmente em idosos? 

A) Klebisiella granulomatis 
B) Chlamydia trachomatis 
C) Escherichia coli 
D) Papiloma vírus Humano 
E) Neisseria gonorrhoeae 

 
21 - Qual dos medicamentos a seguir, que é usado nos 
estados reacionais da hanseníase deve ser acompanhado 
com todo o critério pela equipe, pois pode causar a 
Focomelia, que é uma síndrome caracterizada pela 
aproximação ou encurtamento dos membros junto ao tronco 
do feto - tornando-os semelhantes aos de uma foca - devido 
a ultrapassar a barreira placentária e interferir na sua 
formação e quando utilizado durante a gravidez também 
pode provocar graves defeitos visuais, auditivos, da coluna 
vertebral e, em casos mais raros, do tubo digestivo e 
problemas cardíacos? 

A) Rifampicina 
B) Prednisona 
C) Ofloxacino 
D) Dapsona  
E) Talidomida 

 
 
 



 

22 - Considere a seguinte imagem para responder: 

 
Qual das seguintes formas de hanseníase costuma 
apresentar este tipo de infiltração de pavilhão auricular? 

A) Hanseníase Virchowiana 
B) Hanseníase Indeterminada  
C) Hanseníase Neural Pura 
D) Hanseníase Tuberculoide 
E) Hanseníase Dimorfa  

 
23 - Em Hanseníase após quanto tempo em tratamento 
regular, um paciente Multibacilar é considerado tratado e 
curado? 

A) 24 meses 
B) 12 meses 
C) 6 meses 
D) 8 meses 
E) 18 meses 

 
24 - “O Erro definido como uma falha em executar um plano 
de ação como pretendido ou como a aplicação de um plano 
incorreto”. “O Incidente relacionado ao cuidado de saúde 
que é um evento ou circunstância que poderia ter resultado, 
ou resultou, em dano desnecessário ao paciente”. “A 
Detecção que é uma ação ou circunstância que resulta na 
descoberta de um incidente”.  
São conceitos relacionados a qual dos Programas 
Ministeriais, atualmente em vigência nas unidades de 
saúde? 

A) Programa Nacional de Gestão de Custos. 
B) Programa de Qualificação das Ações de Vigilância 

em Saúde. 
C) Programa Nacional de Segurança do Paciente. 
D) Programa Mais Médicos. 
E) Programa Saúde na Escola. 

 
25 - A Política Nacional de Atenção Básica estabelece os 
seguintes fundamentos e diretrizes, exceto: 

A) Adscrição  
B) Acesso universal 
C) Integralidade 
D) Complexidade  
E) Participação dos usuários 

 
26 - Quantas são as Modalidades possíveis, dos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) definidas pelo Ministério 
da Saúde? 

A) 1 
B) 2 
C) 4 
D) 5 
E) 3 

 
 
 
 

27 - O Ministério da Saúde define que os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde de 
caráter aberto e comunitário, constituído por equipe 
multiprofissional que atua sob 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, 
em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos 
processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao 
modelo asilar. Quantas são as Modalidades possíveis dos 
CAPS? 

A) 3 
B) 6 
C) 4 
D) 2 
E) 8 

 
28 - A Escala de Braden é um importante instrumento, já 
validado no Brasil, utilizado para a avaliação das Lesões por 
Pressão, que classifica o risco de acordo com uma série de 
critérios. Nessa escala, um paciente é classificado como de 
“Altíssimo Risco”, quando tem a seguinte pontuação? 

A) 13 a 14 pontos. 
B) 6 a 9 pontos. 
C) 10 a 12 pontos. 
D) 15 a 18 pontos. 
E) 1 a 5 pontos. 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

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

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

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

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

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



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

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 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

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

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 

 


