
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIGUEL PEREIRA

ENFERMEIRO ESF

TURNO: TARDE
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1. DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.

2. Veri�que se o seu caderno está completo, com 40 questões objetivas.

3. Cada questão possui 4 alternativas A, B, C, D. Assinalar apenas uma das alternativas na FOLHA DE RESPOSTAS.

4. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

5. O preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS é de inteira responsabilidade do candidato.

6. Em hipótese alguma a FOLHA DE RESPOSTAS será substituida, mesmo em caso de rasuras ou marcações indevidas.

7. Na FOLHA DE RESPOSTAS, veri�que se os seus dados estão corretamente preenchidos.

8. As questões estão representadas pelos seus repectivos números na FOLHA DE RESPOSTAS.

9. As marcações deverão ser feitas com caneta esferográ�ca de tinta azul ou preta.

10. Durante a prova, NÃO se permitirá consulta a materiais diversos nem comunicação entre os candidatos.

11. É expressamente PROIBIDO o uso de qualquer equipamento eletrônico durante a prova.

12. Somente será permitido ao candidato sair da sala de prova depois de transcorrido o tempo de 1 (uma) hora, 

mediante a entrega obrigatória da sua FOLHA DE RESPOSTAS e do seu caderno de questões ao �scal da sala.

13. O candidato poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES somente depois de transcorrido o tempo de 

2,5 (duas horas e meia).

14. Os 3 (três) últimos candidatos deverão deixar a sala juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Leia atentamente o texto a seguir para 
responder às questões de 01 a 10. 

 
RELATÓRIO 

 
Senhor Superintendente, 
           
         Tendo sido designado por Vossa 
Senhoria para apurar as denúncias de 
irregularidades ocorridas no aeroporto 
Santos Dumont, submeto à sua apreciação 
relatório de diligências que, nesse sentido, 
efetuei. 
         No dia 23 de junho de 2016, dirigi-me 
ao senhor Raimundo Correia, encarregado 
do aeroporto, para que autorizasse o 
interrogatório do funcionário João Romão, 
acusado de ter furtado um computador. O 
acusado relatou-nos que realmente havia 
levado o computador para casa na sexta-
feira – 18 de março de 2016 – apenas para 
executar algumas tarefas de caráter 
particular. Não o devolveu na segunda-
feira, dia 21 de março, porque faltou ao 
serviço por motivo de doença. Quando 
retornou ao serviço dia 28 de março, 
devolveu o computador. A doença do 
acusado está comprovada pelo atestado 
que segue anexo ao presente relatório; a 
devolução da máquina no dia 28 de março 
foi confirmada pelo senhor Raimundo Alves 
Correia. 
         Do exposto, conclui-se que me 
parece infundada a acusação. Não houve 
vontade de subtrair o objeto, mas apenas 
negligência do acusado em levar para casa 
um bem público para executar tarefa 
particular. Foi irresponsável. Não cometeu 
qualquer ato criminoso. 
         Não me convence seja necessário 
impor-se a instauração de processo 
administrativo. O funcionário deve ser 
repreendido pela negligência que cometeu. 
É o que me cumpre levar ao conhecimento 
de Vossa Senhoria. 
        Aproveito a oportunidade para vos 
apresentar protestos de minha distinta 
consideração. 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2016.  
 
01. O relatório é um tipo de texto: 
(A) narrativo 
(B) descritivo 
(C) poético 
(D) dramático 
 

02. O pronome de tratamento “Vossa 
Senhoria” está abreviado corretamente 
em: 
(A) V.Sr°. 
(B) V.Sria. 
(C) V.S. 
(D) V.S.ª 
 
03. No trecho “Quando retornou ao 
serviço ...”, a palavra destacada indica: 
(A) conclusão 
(B) consequência 
(C) tempo 
(D) modo 
 
04. A palavra destacada no trecho “O 
funcionário deve ser repreendido pela 
negligência que cometeu” pode ser 
substituída, sem mudança de sentido, 
pelas palavras seguintes, EXCETO: 
(A) inobservância 
(B) incúria 
(C) inadvertência 
(D) imprudência 
 
05. O texto tem por finalidade principal: 
(A) orientar o superior hierárquico; 
(B) fazer uma queixa de um fato delituoso; 
(C) defender um funcionário suspeito;  
(D) fornecer dados para uma investigação. 
 
06. Todas as palavras seguintes são 
acentuadas graficamente pela mesma 
regra empregada na palavra sublinhada 
em “para executar algumas tarefas de 
caráter particular”, EXCETO: 
(A) responsável 
(B) suéteres 
(C) móvel 
(D) fênix 
 
07. A forma CORRETA do plural de “O 
acusado relatou-nos que realmente 
havia levado o computador” é: 
(A) Os acusado relataram-nos que 
realmente havia levado os computadores.   
(B) Os acusados relataram-nos que 
realmente havia levado os computadores. 
(C) Os acusados relataram-nos que 
realmente haviam levado os computadores.  
(D) Os acusado relataram-nos que 
realmente haviam levado os computadores. 
 
08. A palavra sublinhada no trecho “... 
diligências que nesse sentido efetuei...” 
exerce a função sintática de: 
(A) sujeito 
(B) objeto direto 
(C) objeto indireto 
(D) complemento nominal 



Prefeitura Municipal de Miguel Pereira/RJ – Concurso Público Nº 01/2018  
 Enfermeiro ESF 

 

2 
 

09. Em “...dirigi-me ao senhor Raimundo 
Correia, encarregado do aeroporto, para 
que autorizasse....”, as vírgulas foram 
empregadas para: 
(A) separar uma expressão adverbial;  
(B) isolar um aposto; 
(C) isolar termos com a mesma função 
sintática; 
(D) destacar uma expressão adverbial. 
 
10. Em “... atestado que segue anexo ao 
presente relatório...”, observamos que o 
adjetivo “anexo” foi empregado de 
forma correta, conforme determinam as 
regras de concordância. Assinale, 
dentre as opções abaixo, aquela que 
apresenta ERRO de concordância. 
(A) Segue anexa a fotografia do meu pai. 
(B) O recibo seguirá anexo à carta. 
(C) Remeto anexo segunda via do contrato. 
(D) Seguem em anexo os documentos. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. A lei nº 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. Sobre as 
atribuições que são da competência da 
direção municipal do SUS, analise as 
afirmações seguintes, identifique com 
“V” as verdadeiras e com “F” as falsas.  
 
( ) Gerir os laboratórios públicos de 
saúde e hemocentros. 
(  ) Formular, avaliar e apoiar as políticas 
de alimentação e nutrição.  
( ) Controlar e fiscalizar todos os 
procedimentos dos serviços privados de 
saúde.  
 
A alternativa que contém a sequência 
CORRETA, de cima para baixo, é: 
(A) V, F, V.  
(B) V, V, F.  
(C) F, V, F. 
(D) F, F, V. 
 
12. Quanto às formas de transmissão da 
hanseníase, marque a opção CORRETA. 
(A) aerossol e contato 
(B) gotícula e aerossol 
(C) gotícula e contato 
(D) apenas contato 
 
 
 

13. Correlacione as colunas e marque a 
alternativa com a sequência CORRETA, 
de cima para baixo. 
 
1 – VOP  
2 – BCG          
3 – DTP+HIB   
 
(  ) difiteria, tétano, coqueluche e 
miningite. 
(  ) Formas graves de tuberculose. 
(  ) paralisia infantil. 
 
(A) 3, 2, 1. 
(B) 1, 2, 3. 
(C) 2, 3, 1.  
(D) 3, 1, 2. 
 
14. O método TDO é utilizado no 
tratamento da seguinte doença: 
(A) tuberculose 
(B) hanseníase 
(C) hepatite 
(D) difteria 
 
15. “Síndrome de etiologia múltipla 
decorrente da falta de insulina e/ou da 
incapacidade de a insulina exercer seus 
efeitos adequadamente. Caracteriza-se 
por uma hiperglicemia crônica com 
distúrbios do metabolismo dos 
carboidratos, lipídeos e proteínas”.  
 
O texto faz referência à (ao): 
(A) pancreatite 
(B) diabetes mellitus 
(C) hipertrofia ovariana 
(D) hipertensão arterial sistêmica 
 
16. Conforme regulamentação da 
legislação sobre o exercício da 
Enfermagem, Lei 7498/86, é atribuição 
exclusiva do Enfermeiro: 
(A) Promover orientação aos pacientes na 
pós-consulta quanto   ao cumprimento   das 
prescrições de cuidados de enfermagem e 
prescrições médicas. 
(B) Prescrição de medicamentos de 
programas específicos do Ministério da 
Saúde. 
(C) Cuidados diretos aos pacientes 
gravemente enfermos, e que  apresentam  
risco  de  morte iminente. 
(D) Ações de Vigilância Epidemiológica, 
como notificação e  investigação  de  
agravos  de notificação compulsória. 
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17. De acordo com o Ministério  da  
Saúde (BRASIL, 2006), o  rastreamento  
do  câncer  da mama  é  importante  para  
detectar  a  doença  em  sua  fase  pré-
clínica  e  diagnosticar  o câncer de 
mama em sua fase clínica precoce. Esse 
procedimento é parte do atendimento 
integral à saúde da mulher. A esse 
respeito, analise as opções a seguir e 
marque a INCORRETA. 
(A) O rastreamento das mulheres 
assintomáticas, por meio do exame clínico 
das mamas, é recomendado para  todas as  
mulheres  a  partir  dos  25  anos  de  
idade,  com periodicidade anual. 
(B) A mamografia é recomendada para  
todas  as  mulheres  assintomática  na  
faixa  etária entre 50 a 69 anos de idade, 
com intervalo máximo de dois anos entre 
os exames. 
(C) O exame clínico das mamas e 
mamografia com  periodicidade  anual  é 
recomendado para mulheres a partir de 35 
anos de idade pertencentes ao grupo de 
risco elevado de desenvolver câncer de 
mama. 
(D) A mamografia permite a  detecção  
precoce  do  câncer  de  mama  por  ser  
capaz  de mostrar lesões em fase inicial. 
Para garantir sua efetividade, deve-se 
utilizar sempre o exame clínico como 
exame adicional. 
 
18. O condiloma acuminado é uma 
doença sexualmente transmissível   
causada: 
(A) Pelo vírus do grupo HPV, que acomete 
as células epiteliais, resultando no 
crescimento de múltiplas pápulas em forma 
de verruga,  com  aspecto  de  “couve-flor”. 
Geralmente assintomáticas, as lesões 
podem provocar prurido ardor. 
(B) Por um fungo, comum na orofaringe, 
vagina, esôfago, trato gastrointestinal e 
pele. Ao exame físico, durante a inspeção, 
observam-se escoriações e inflamação 
local. 
(C) Pelo bacilo Haemophilus Ducreyi, 
caracterizado por uma lesão ulcerada, 
purulenta e odor fétido, com localização na 
área genital. A dor é constante e intensa, 
sendo um sintoma característico. 
(D) Pelo vírus do herpes simples (HSV), 
apresenta uma fase latente e, quando 
ocorre imunossupressão, surgem as 
manifestações cutâneo-mucosas (vesículas 
ou pápulas que se rompem e ulceram). 
 
 

19. Respiração com dispneia de 
decúbito, sendo aliviada pelo menos 
parcialmente ao sentar ou pela elevação 
parcial do tronco:  
(A) respiração estertorosa  
(B) ortopneia  
(C) taquipneia  
(D) respiração de Cheyne Stokes 
 
20. A hipernatremia pode causar uma 
desidratação severa do compartimento 
intracelular. Define-se hipernatremia 
como sendo o aumento do:  
(A) potássio  
(B) cálcio  
(C) mercúrio  
(D) sódio 
 
21. Dona Maria, gestante de 08 meses, 
foi a Unidade de Saúde para receber 
uma dose de reforço da vacina 
antitetânica. Assim, Dona Maria estará 
promovendo em seu organismo uma 
imunização considerada:  
(A) ativa, natural adquirida;  
(B) passiva, natural adquirida;  
(C) ativa, artificial adquirida;  
(D) passiva, artificial adquirida. 
 
22. O índice de APGAR é realizado no 1º 
e 5º minuto após o nascimento e avalia o 
recém-nascido, considerando os sinais: 
(A) a frequência cardíaca, o esforço 
respiratório, o tônus muscular, a cor e a 
irritabilidade;  
(B) o choro, a frequência cardíaca, as 
eliminações e a sucção;  
(C) o tônus muscular, as eliminações, o 
choro e a cor;  
(D) a frequência cardíaca, a frequência 
respiratória, a sucção e as eliminações. 
 
23. As vacinas virais devem ser 
colocadas no refrigerador na (o):  
(A) porta  
(B) congelador  
(C) 1ª prateleira  
(D) 2ª prateleira 
 
24. As alterações da integridade da pele 
que normalmente resultam em lesões 
são denominadas lesões de pressão ou 
lesões de decúbito. Para avaliar o grau 
de risco do paciente em desenvolver 
estas lesões, utilizamos a:  
(A) Escala de Glasgow 
(B) Escala de Snellen 
(C) Escala de Morse 
(D) Escala de Braden  
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25. Observe todas as doenças listadas a 
seguir e assinale aquela que não tem 
origem viral: 
(A) herpes simples 
(B) hepatite A 
(C) sarampo  
(D) shigelose   
 
26. O médico prescreveu uma solução 
de 250 ml de soro fisiológico e 3 gramas 
de cloreto de potássio. Na sua unidade, 
existem apenas ampolas de 10 ml a 10% 
de KCL. O volume de cloreto de 
potássio que deve ser acrescentado ao 
frasco de soro, em mililitros, é de:   
(A) 25 ml  
(B) 15 ml  
(C) 8 ml  
(D) 30 ml 
 
27. Doença que deve ser notificada de 
forma imediata junto às respectivas 
secretarias municipais e estaduais, e ao 
Ministério da Saúde: 
(A) febre amarela 
(B) sífilis 
(C) hanseníase 
(D) AIDS 
 
28. De acordo com os preceitos do SUS, 
a Atenção Básica tem como estratégia 
prioritária para sua organização:  
(A) a saúde da família;  
(B) a saúde da criança; 
(C) a saúde do idoso; 
(D) a saúde mental. 
 
29. “Ser imparcial nas decisões sobre 
acesso a cuidados à saúde e na 
distribuição de recursos”. Em relação à 
ética na saúde, o texto faz referência ao 
Princípio da: 
(A) Autonomia 
(B) Beneficência 
(C) Não maleficência 
(D) Justiça 
 
30. Se uma paciente chega ao posto de 
saúde com corrimento vaginal amarelo-
esverdeado, bolhoso, fétido, edema de 
vulva, e pH vaginal maior que 4,5, a 
equipe deve optar pelo tratamento de: 
(A) gonorreia 
(B) tricomoníase 
(C) herpes vaginal 
(D) candidíase vulvovaginal 
 
 
 

31. De acordo com o protocolo de 
classificação de risco adotado pelo 
Ministério da Saúde, pacientes que 
necessitam de atendimento médico e de 
enfermagem o mais rápido possível, 
porém não correm riscos imediatos de 
vida, devem ser classificados com a cor: 
(A) amarela 
(B) verde 
(C) azul 
(D) vermelha  
 
32. Com relação à sistematização da 
assistência de Enfermagem, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
(A) Risco de infecção evidenciado por 
vacinação inadequada e imunossupressão 
é um diagnóstico de risco para criança de 
15 meses de idade que recebe o primeiro 
reforço da vacina tríplice bacteriana e da 
vacina tetra viral. 
(B) Um homem com sessenta anos de 
idade apresenta o seguinte diagnóstico de 
enfermagem: mobilidade física prejudicada 
em decorrência da alteração na integridade 
de estruturas ósseas e dor evidenciada por 
alterações na marcha e desconforto. Nesse 
caso, o resultado esperado é que a pessoa 
apresente mobilidade física melhorada em 
uma semana. 
(C) O enfermeiro deve realizar o 
julgamento clínico a partir da avaliação dos 
dados subjetivos, como, por exemplo, 
afirmações do paciente acerca de como ele 
se sente, e dos dados objetivos, como a 
informação obtida por meio de exame de 
raios X. 
(D) O Processo de Enfermagem se 
organiza em seis etapas inter-relacionadas, 
independentes e não recorrentes.  
 
33. Nos elementos conceituais da 
Estratégia de Saúde da Família, a Equipe 
de Saúde da Família que atua com um 
médico generalista ou de família, um 
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem 
e quatro a seis agentes comunitários de 
saúde define uma: 
(A) Equipe ampliada de Saúde da Família 
do Programa de Saúde da Família (PSF). 
(B) Equipe mínima de Saúde da Família do 
Programa de Saúde da Família (PSF). 
(C) Equipe de Saúde do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF). 
(D) Equipe de Saúde do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
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34.  Sobre a anestesia geral, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
(A) Todas as drogas analgésicas causarão 
em um grau mais ou menos importante, os 
efeitos secundários da morfina, que são: 
depressão respiratória, sedação, náuseas e 
vômitos. 
(B) A narcose pode ser obtida por duas 
vias de administração diferentes, que 
podem ser associadas: inalação ou 
intravenosa. 
(C) Algumas intervenções exigem um 
relaxamento muscular completo ou uma 
imobilidade perfeita, e para obtê-la o 
anestesista dispõe de um grande número 
de miorrelaxantes ou curares. 
(D) O único analgésico que pode ser 
utilizado atualmente durante uma anestesia 
geral é o fentanil. 
 
35. O cuidado de enfermagem que é a 
continuidade do tratamento do paciente 
na sua residência após a alta hospitalar, 
caracteriza-se como serviço de atenção: 
(A) domiciliar 
(B) intensiva  
(C) secundária  
(D) ambulatorial 
 
36. Sobre o uso dos sabonetes comuns, 
assinale a afirmativa CORRETA. 
(A) Ocasionalmente podem se contaminar 
por microorganismos.  
(B) Tem efeito prolongado contra os 
microorganismos. 
(C) É o melhor produto do mercado com 
ação antimicrobiana. 
(D) O tempo total gasto na higienização 
das mãos não influencia na quantidade de 
microorganismos que são removidos por 
essa prática. 
 
37. Em se tratando do tema Centro de 
Material e Esterilização (CME), assinale 
a alternativa que está INCORRETA. 
(A) É um conjunto de áreas destinadas à 
recepção, limpeza, secagem, preparo, 
desinfecção ou esterilização, guarda e 
distribuição do material para as unidades 
do estabelecimento de saúde. 
(B) Independentemente do seu tamanho, o 
CME deve estar separado em duas partes: 
a “suja” e a “limpa”. 
(C) A sala de depósito de material de 
limpeza pode ser comum às áreas “sujas” e 
“limpas”, se o acesso a ele for interno. 
(D) Em todas as áreas do CME devem 
estar disponíveis, além de pias para 
lavagem das mãos, dispensadores de 
solução alcoólica em gel a 70%. 

38.  Considerando a Política Nacional de 
Imunização, no que se refere à rotina da 
vacinação de crianças, adolescentes, 
adultos e idosos, assinale a alternativa 
CORRETA. 
(A) A vacina de BCG deve ser aplicada em 
três doses, com reforço após 15-18 meses. 
(B) A primeira dose da hepatite B deve ser 
aplicada após as primeiras 72 horas de 
vida. 
(C) A Influenza (vacina da gripe) deve 
respeitar a sazonalidade da doença e ser 
administrada a partir de seis meses de 
idade. 
(D) A febre amarela deve ser aplicada em 
residentes ou viajantes para áreas com 
recomendação da vacina, com reforço a 
cada cinco anos. 
 
39. Constituem princípios que norteiam 
o Sistema Único de Saúde, EXCETO: 
(A) A universalidade como garantia de que 
todo cidadão deve ter acesso aos serviços 
de saúde, sejam públicos ou privados. 
(B) O acesso de toda a população ao 
sistema de saúde em condições de 
igualdade, porém com critérios de 
prioridade para casos especiais e para 
quem tem mais necessidades. 
(C) A atenção integral à saúde, tanto no 
âmbito individual quanto no coletivo, 
articulando ações de promoção de saúde e 
prevenção de doenças, ações curativas e 
de reabilitação. 
(D) A existência de fluxos de referência e 
contrarreferência, permitindo o acesso das 
pessoas aos diversos níveis de atenção à 
saúde, de acordo com a complexidade 
apresentada, garantindo assim uma maior 
resolutividade do sistema de saúde.  
 
40. Ao Município de Miguel Pereira/RJ 
compete prover a tudo quanto diga 
respeito ao seu peculiar interesse e ao 
bem-estar de sua população, cabendo-
lhe, privativamente, dentre outras, as 
seguintes atribuições, EXCETO: 
(A) legislar sobre assuntos de interesse 
local; 
(B) suplementar a legislação federal e 
estadual, no que couber; 
(C) fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou 
preços públicos;  
(D) adquirir bens móveis e imóveis, exceto 
mediante desapropriação.  


