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MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 08/03/2020

CARGO:
ENFERMEIRO PADRÃO I

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10; 

Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 1 A 5 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

01. O trecho a seguir foi extraído da obra ‘Memórias 
do Cárcere’, de Graciliano Ramos. Leia-o atentamente 
para responder às próximas questões.

“Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Efe-
tivamente se queimaram alguns livros, mas foram ra-
ríssimos esses autos-de-fé. Em geral a reação se li-
mitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, 
tiradas demagógicas, e disto escasso prejuízo veio 
à produção literária. Certos escritores se desculpam 
de não haverem forjado coisas excelentes por fal-
ta de liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar 
inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém 
desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e aca-
bamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política 
e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coa-
gem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer”.

Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar 
que o autor:

a) denuncia a prática dos governos autoritários bra-
sileiros de censurarem previamente as obras de arte.
b) se queixa de que, se não fossem os ataques do Es-
tado, a qualidade da nossa literatura seria bem maior.
c) argumenta que a ausência de liberdade total não 
foi um grande obstáculo à produção literária de alta 
qualidade.
d) indica duas barreiras que impediram por completo 
o desenvolvimento da literatura nacional: a gramática 
e a lei.
___________________________________________

02. O trecho destacado se inicia com a afirmação de 
que “nunca tivemos censura prévia em obra de arte”. 
Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar 
que:

a) está oculto.
b) é composto.
c) é inexistente.
d) está invertido.
___________________________________________

03. Analise as alternativas a seguir e assinale a que 
NÃO contém uma palavra que pode ser classificada 
foneticamente como proparoxítona.

a) Gramática.
b) Raríssimos.
c) Efetivamente.
d) Demagógicas.
___________________________________________

04. Uma das afirmações do autor no trecho destacado 
é que “liberdade completa ninguém desfruta”. A respei-
to da estrutura sintática dessa oração, marque a alter-
nativa CORRETA.

a) Tanto o sujeito como o objeto da oração são com-
postos.
b) O termo “completa” desempenha a função de nú-
cleo do sujeito.
c) A função de sujeito da oração é desempenhada pelo 
termo “ninguém”.
d) A expressão “liberdade completa” exerce a função 
de sujeito composto da oração.
___________________________________________

05. Ainda em relação à interpretação do texto, ao ale-
gar que os escritores são “oprimidos pela sintaxe”, o 
autor pretende enfatizar que:

a) a censura estatal é capaz de utilizar diferentes re-
cursos para promover a perseguição aos artistas.
b) a produção literária jamais é completamente livre, 
pois obedece a certas normas gramaticais.
c) os erros gramaticais podem se tornar um pretexto 
para que o Estado ditatorial censure as obras literárias.
d) os rigores das normas ortográficas são o principal 
impedimento à produção literária em qualquer país.

___________________________________________
QUESTÕES DE 6 A 10 - 

MATEMÁTICA

06. Algumas unidades de medidas são mais utilizadas 
no Brasil. Sobre unidades de quantidade de matéria 
(massa), assinale a alternativa CORRETA:

a) Um grama equivale a mil miligramas.
b) Massa é, no Brasil, preferencialmente medida em 
litros.
c) A unidade de massa “quilograma” abrevia-se como 
“KG”, em letras maiúsculas.
d) Não é possível representar, no sistema de medidas 
brasileiro, massas inferiores a um micrograma.
___________________________________________

07. Sobre a função:

Assinale a alternativa CORRETA.

a)   
b) É uma função bijetora, considerando  
c) Não é uma função injetora, uma vez que alguns ele-
mentos do conjunto Domínio não possuem respectivos 
valores no conjunto Imagem.
d) É uma função do segundo grau, uma vez que a va-
riável x está multiplicada por 2.
___________________________________________
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08. Assinale a alternativa que contém a soma das 
raízes do sistema de equações a seguir:      

a) -6.
b) -4.
c) +2.
d) +6.
___________________________________________

09.  Sobre um pentágono, assinale a alternativa       
CORRETA.

a) A soma de seus ângulos internos, assim como de 
um quadrado, é de 360º.
b) Possui 6 diagonais internas.
c) Para um pentágono regular de lado l, sua área é 
dada por   .
d) A soma de seus ângulos externos é de 360º.
___________________________________________

10. O esquadro é uma ferramenta utilizada tanto para 
realização de desenhos quanto em obras. É composta 
por um triângulo retângulo, geralmente com ângulos 
internos de 30º, 60º e 90º; ou dois de 45º e um de 90º. 
Considerando o esquadro isósceles, se este possuir 
hipotenusa de tamanho igual a 15cm, qual será o ta-
manho aproximado de cada cateto? 
(Considere                   )

a) 10,7cm.
b) 14cm.
c) 15cm.
d) 21cm.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 -
CONHECIMENTOS GERAIS

 
11. Considere a análise a seguir, a respeito de um re-
cente fato que gerou repercussões nas relações inter-
nacionais, e marque a alternativa que indica o nome 
do país que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
 
“Naquele que talvez tenha sido o ataque mais significa-
tivo dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas, 
a ordem do presidente Donald Trump de bombardear 
o veículo em que viajava o general Qasem Soleimani 
pegou todos de surpresa. Embora as consequências 
do ataque ainda sejam incertas, essa ação pode facil-
mente desencadear um conflito militar na região, visto 
que aquele general estava, de fato, no comando da po-
lítica externa do _________, e era uma personalidade 
política popular tanto no país dele quanto no exterior”. 

(BBC Mundo, 07/01/2020, com adaptações).

a) Irã
b) Egito
c) Marrocos
d) Afeganistão
___________________________________________

12.  A notícia a seguir trata da participação do Brasil 
na última reunião de uma das mais importantes organi-
zações internacionais. Leia-a atentamente e marque a 
alternativa que contém o nome que preenche CORRE-
TAMENTE a lacuna.

“Um Brasil próspero. Essa é a mensagem que o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, quer entregar para 
líderes, chefes de Estado e empresários presentes no 
__________________, em Davos. Principal represen-
tante do governo brasileiro no local neste ano, Gue-
des deve se empenhar em atrair capital externo para o 
país. A tarefa não é a das mais simples. No ano passa-
do, o presidente Jair Bolsonaro decepcionou no evento 
ao realizar um discurso muito sucinto. Desta vez, as 
apresentações do ministro se concentrarão na redução 
do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais”.

(Veja, 20/01/2020, com adaptações)

a) Fórum Econômico Mundial
b) Tribunal Penal Internacional
c) Fundo Monetário Internacional
d) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento.
___________________________________________

13. O seguinte trecho apresenta uma definição para 
um importante conceito da atualidade. Leia-o atenta-
mente e marque a alternativa que indica o conceito de 
que se trata.

“Trata-se de um fenômeno social total e multidimen-
sional, que não é completamente recente, nem intei-
ramente novo. No entanto, dizer que esse fenômeno 
está inserido num processo histórico não significa ne-
gar a sua dimensão de novidade. Na verdade, esse 
processo compreende atualmente novas dinâmicas 
econômicas, políticas e culturais, com importante di-
mensão e impacto, e que constituem uma verdadei-
ra transformação no mundo em que vivemos. Em 
síntese, tem-se experimentado a passagem de uma 
internacionalização de certas instituições econômi-
cas de raiz nacional para um processo mais genera-
lizado de integração econômica à escala mundial”.

a) Globalização.
b) Nacionalismos.
c) Direitos Humanos.
d) Desenvolvimento Sustentável.
___________________________________________
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14. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas adotou a chamada ‘Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos’. Examine as opções a 
seguir e marque a alternativa que NÃO apresenta um 
dos princípios que norteiam esse documento, confor-
me referidos em seu preâmbulo.

a) Desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações.
b) Dignidade inerente a todos os membros da família 
humana.
c) Protecção dos direitos do homem através de um re-
gime de direito.
d) Esvaziamento das identidades nacionais, para re-
dução das desigualdades.
___________________________________________

15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Assis Chateaubriand, o exercício de determinadas 
medidas é da competência administrativa comum do 
Município, da União e do Estado. Marque a alternativa 
que NÃO indica uma dessas medidas.

a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas e conservar o patrimônio pú-
blico.
b) Combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos.
c) Legislar sobre assuntos de interesse local, bem 
como instituir a guarda municipal para a proteção de 
seus bens, serviços e instalações.
d) Proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
___________________________________________

QUESTOES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. A enfermagem é comprometida com a produção 
e gestão do cuidado nos diferentes contextos socio-
ambientais e culturais, sendo o novo Código de Éti-
ca dos Profissionais de Enfermagem apresentado na 
Resolução Cofen nº564/2017. No que se refere aos 
direitos, deveres e proibições dos profissionais de en-
fermagem, leia as afirmativas a seguir e assinale a al-
ternativa CORRETA.

I – É um direito do profissional da enfermagem exer-
cer atividades em locais de trabalho livre de riscos e 
danos e violências física e psicológicas à saúde do tra-
balhador.
II – Configura-se um direito ao profissional se recursar 
a realizar atividades que não sejam de sua competên-
cia técnica, científica, ética e legal. 
III – É dever do profissional esclarecer à pessoa, fa-
mília e/ou comunidade a respeito dos direitos, riscos, 
benefícios e intercorrências a respeito da assistência 
de enfermagem.

IV – É proibido provocar, cooperar, ser conivente ou 
omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência 
contra a pessoa, família e coletividade, quando no 
exercício da profissão.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
___________________________________________

17. O Decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a Lei 
8.080/90 define como Portas de Entrada os serviços de 
atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. Sendo 
assim, de acordo com o Art.9 do Decreto 7.508/2011, 
assinale a alternativa CORRETA que são Portas de En-
trada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de 
Atenção à Saúde:

a) atenção primária, urgência e emergência, atenção 
psicossocial, e especiais de acesso aberto. 
b) atenção primária, urgência e emergência; ambulató-
rios especializados; e especiais de acesso aberto. 
c) atenção primária, urgência e emergência, atenção 
psicossocial e atenção hospitalar. 
d) atenção primária, urgência e emergência, atenção 
psicossocial e ambulatórios especializados. 
___________________________________________

18. A atenção básica caracteriza-se por um conjunto 
de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a preven-
ção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabili-
tação, a redução de danos e a manutenção da saúde. 
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 
de 2012, no que diz respeito às atribuições específicas 
do enfermeiro, leia as afirmativas que seguem e assi-
nale a alternativa CORRETA. 

I – Contribuir, participar e realizar atividades de edu-
cação permanente da equipe de enfermagem e outros 
membros da equipe.
II – Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvi-
das pelos ACS em conjunto com os outros membros 
da equipe.
III – Participar do gerenciamento dos insumos neces-
sários para o adequado funcionamento da UBS.
IV - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimen-
tos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
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19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) mais de 9 pessoas vão à óbito por minuto de-
vido a traumas ou violência, e aproximadamente 5,8 
milhões de pessoas de diversas idades e grupos eco-
nômicos morrem todos os anos por lesões não inten-
cionais ou violência, culminando em 18% dos custos 
com doenças no mundo. Sendo assim, a maior causa 
de morte mundial por trauma ocorre devido à/ao:

a) Acidente de carro
b) Violência
c) Incêndio
d) Afogamento
___________________________________________

20. Na avaliação secundária ao paciente traumatiza-
do, deve-se conhecer a história do paciente, por meio 
do AMPLA, respondido pelo paciente ou, se o mesmo 
não for capaz de responder às perguntas, estas de-
vem ser realizadas aos familiares da vítima. O mne-
mônico AMPLA significa, respectivamente:

a) Alergias, medicamentos, prótese, líquidos e alimen-
tos ingeridos e ambientes e eventos relacionados ao 
trauma. 
b) Abertura de vias aéreas, mensuração dos sinais vi-
tais, passado médico, líquidos e alimentos ingeridos, e 
ambientes e eventos relacionados ao trauma. 
c) Alergias, medicamentos em uso, passado médico 
ou prenhez, líquidos e alimentos ingeridos, e ambien-
tes e eventos relacionados ao trauma. 
d) Abertura de vias aéreas, medicamentos em uso, 
passado médico ou prenhez, líquidos corpóreos e am-
bientes e eventos relacionados ao trauma.
___________________________________________

21. Quando ocorre um acidente com múltiplas vítimas, 
aplica-se a estratégia START (simples triagem e rápi-
do tratamento) que consiste na avaliação da respira-
ção, circulação e nível de consciência, classificando 
as vítimas em quatro prioridades com as cores verme-
lho, amarelo, verde e preto. As vítimas que não apre-
sentam risco de vida imediato, porém necessitam de 
atendimento médico no local, como o caso de fraturas, 
trauma cranioencefálico (TCE), queimaduras meno-
res, trauma abdominal ou torácico e ferimentos que 
requerem suturas devem ser classificados com a cor:

a) Vermelha
b) Amarela
c) Verde
d) Preta
___________________________________________

22. O trauma raquimedular (TRM), também conhecido 
como vertebromedular, ocorre quando a coluna verte-
bral é lesionada por um agente externo, ocasionando 
fratura ou luxação, acometendo estruturas como os-
sos, ligamentos, medula, discos e vasos. Em relação 
ao TRM, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Na avaliação pré-hospitalar deve-se realizar a cor-
reta imobilização da coluna, desde a estabilização ma-
nual da cabeça até o alinhamento com o tronco, com 
o uso de prancha rígida, colar cervical e imobilização 
da coluna.
b) Este tipo de trauma é mais comum em idosos do 
sexo masculino, decorrente de atropelamento, aciden-
te de trânsito, queda, ferimentos por projétil de arma de 
fogo e arma branca, atividades esportivas, mergulhos 
e agressão interpessoal. 
c) A lesão primária ocorre quando o tecido nervoso é 
comprometido durante o trauma, podendo ser fechado 
ou penetrante, de natureza isquêmica ou compressiva.
d) As manifestações clínicas no trauma vertebromedu-
lar incluem deformidade, queixa de dor no pescoço ou 
na coluna, disfunção sensitiva, térmica e/ou motora, al-
teração das funções fisiológicas, do controle esfincte-
riano, presença de priapismo e de reflexos patológicos. 
___________________________________________
23. Um indivíduo de 45 anos, vítima de queimadura, 
teve o membro superior esquerdo e membro inferior 
esquerdo totalmente queimados. Sendo assim, estima-
se que a superfície corporal queimada (SCQ) é de:

a) 9%
b) 18%
c) 27%
d) 36%
___________________________________________
24. A Resolução Cofen nº 358/2009 dispõe sobre o Pro-
cesso de Enfermagem que deve ser realizado de for-
ma deliberada, sistemática e contínua, composto por 
cinco etapas. Considerando estas etapas, “o processo 
de interpretação e agrupamento dos dados coletados, 
que culmina com a tomada de decisão sobre os con-
ceitos diagnósticos de enfermagem e que constitui a 
base para a seleção das ações ou intervenções com as 
quais se objetiva alcançar os resultados esperados”, 
refere-se a/ao: 

a) Coleta de dados de Enfermagem
b) Diagnósticos de Enfermagem
c) Implementação
d) Avaliação de Enfermagem
___________________________________________
25. Paciente M.C.D, 6 anos, vítima de trauma, foi abor-
dado pela equipe pré-hospitalar que reconheceu a ne-
cessidade de abertura de vias aéreas, optando pela 
introdução da cânula de Guedel. Sobre este procedi-
mento, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A cânula de Guedel deve ser inserida em pacientes 
pediátricos pouco responsivos ou conscientes. 
b) Por ser de tamanho menor, sua introdução não pro-
voca o vômito em crianças com reflexo de deglutição. 
c) Deve ser inserida diretamente, sem a necessidade 
da rotação de 180º como a técnica de introdução no 
paciente adulto, e com o auxílio de um abaixador de 
língua.
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d) Não se deve utilizar a cânula de Guedel em pacien-
tes pediátricos vítimas de trauma. 
___________________________________________

26. Os acidentes com animais peçonhentos requerem 
atenção especial dos profissionais de saúde, principal-
mente na abordagem primária realizada pela equipe 
de suporte básico de vida, a fim de manter a vida do 
paciente. Sobre o tema, assinale a alternativa INCOR-
RETA.

a) Os sinais de que o paciente sofreu um acidente por 
animal peçonhento são a marca da picada associada 
com dor local, edema, eritema e bolhas. 
b) Em casos graves, pode haver ptose palpebral, colú-
ria, oligoanúria, alterações visuais, insuficiência respi-
ratória, torpor, inconsciência e choque anafilático. 
c) Deve-se realizar o torniquete de 5 a 7 cm acima do 
local da picada. 
d) A avaliação primária incluiu verificar a oximetria de 
pulso, administrar oxigênio, manter o paciente em re-
pouso e lavar o local da picada com soro fisiológico e 
cobrir com material estéril seco. 
___________________________________________

27. Entre 10 a 15% das gestações apresentam he-
morragias. As mais importantes situações hemorrá-
gicas gestacionais da primeira metade da gestação 
são abortamento, gravidez ectópica, mola hidatiforme 
e descolamento corioamniótico. Conceitua-se como 
abortamento a interrupção da gravidez ocorrida antes 
da: 

a) 6ª semana de gestação
b) 12ª semana de gestação
c) 18ª semana de gestação
d) 22ª semana de gestação
___________________________________________
28.  O risco ocupacional com agentes infecciosos é co-
nhecido desde o início dos anos 40 do século XX, as-
sim, a prevenção da exposição ao sangue ou a outros 
materiais biológicos é a principal e mais eficaz medida 
para evitar a transmissão do HIV e dos vírus da hepati-
te B e C. Assinale a alternativa que apresenta líquidos 
biológicos sem risco de transmissão ocupacional de 
HIV:

a) Sangue. 
b) Sêmen e secreções vaginais.
c) Líquido amniótico, líquor e líquido articular.
d) Suor, lágrima, fezes e urina sem sangue.
___________________________________________

29. No Brasil, em 2004, o Ministério da Saúde lançou 
a proposta de Acolhimento com Classificação de Ris-
co nas Unidades de Urgências e Emergências (PNH) 
com o objetivo de organizar o fluxo e reduzir o tempo 
de espera dos pacientes com urgência médica. Sendo 
assim, de acordo com uma situação hipotética, analise 
os pacientes adultos que chegaram ao pronto-atendi-
mento:

De acordo com o protocolo de classificação de risco, 
assinale a alternativa que corresponde à classificação 
de cada paciente por cores, respectivamente: 

a) Vermelho, laranja, amarelo, verde.
b) Verde, vermelho, amarelo, laranja.
c) Amarelo, verde, laranja, vermelho.
d) Laranja, amarelo, vermelho, verde. 
___________________________________________

30. A Portaria nº 1.864, de 29 de setembro de 2003, 
institui: 

a) O componente pré-hospitalar móvel da Política Na-
cional de Atenção às Urgências, por intermédio da 
implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Ur-
gência em municípios e regiões de todo o território bra-
sileiro: SAMU – 192.
b) A Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser 
implantada em todas as unidades federadas, respeita-
das as competências das três esferas de gestão.
c) A reformulação da Política Nacional de Atenção às 
Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências 
no Sistema Único de Saúde (SUS).
d) O Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de 
Urgência e Emergência.
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/03/2020.


