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MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO 
Estado do Rio Grande do Sul 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA  
O CARGO DE ENFERMEIRO 

============================================= 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
01 – Este caderno contém a Prova de Conhecimentos Gerais com 20 (vinte) 
questões e a Prova de Conhecimentos Específicos contendo 20 (vinte) 
questões nos termos do item 4.1.2 do Edital de Abertura, numeradas de 01 a 
20 e 21 a 40, respectivamente. 
 

02 – Você terá até 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para concluir este 
conjunto de prova. Reserve ao menos os últimos 15 minutos para o 
preenchimento da Grade de Respostas. 
 
03 – Não será permitido fazer perguntas em relação às questões formuladas: a 
interpretação faz parte da prova. Qualquer outra pergunta deverá ser dirigida 
ao Fiscal em voz alta ou levantando o braço. As provas devem ser resolvidas 
individualmente e em silêncio, evitando distrair os demais candidatos ou 
perturbar a ordem. 
 
04 – Verifique pelas páginas (1 a 7 ) se o seu caderno está completo. 
 
05 – É vedado uso de calculadora, aparelho celular ou qualquer outro aparelho 
eletrônico, durante a realização da prova, devendo estes, permanecer 
desligados. 
 
06 – Todas as questões das provas apresentam somente uma alternativa 
correta. Marque-a, preferencialmente com um “X”, na Grade de Respostas.  
Cada questão da Prova de Conhecimentos Gerais vale 1,50 (um vírgula 

cinquenta) pontos e de Conhecimentos Específicos vale 3,50 (três vírgula 
cinquenta) pontos, totalizando 100 (cem) pontos. 
07 – Antes de marcar as respostas na grade, dê sua resposta na prova, pois a 
que contiver mais de uma marcação, estiver rasurada, tiver marca de corretivo 
líquido, assinalada a lápis e a que não estiver marcada, será anulada. 
 
08 – Não haverá em hipótese alguma, substituição de grades de respostas. 
 
09 – O Cartão de Identificação e a Grade de Respostas deverão ser 
preenchidos com caneta de cor azul ou preta. 
 
10 – Não coloque qualquer sinal na Grade de Respostas que possa identificar a 
mesma, pois tal conduta anulará a sua prova. 
 
11 – Antes de começar a prova, preencha o Cartão de Identificação e 
acompanhe o processo de desidentificação das provas. 
 
12 – Os últimos 03 (três) candidatos da sala a entregarem a prova, deverão 
permanecer nesta, até o último entregar sua prova, e, assinarão 
obrigatoriamente toda documentação exigida pela Comissão Examinadora. 
 
13 – A prova de Conhecimentos Específicos será eliminatória, devendo o 
candidato obter, no mínimo, 35 (trinta e cinco) pontos nesta prova e nota 
final igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 
 
14 – Ao final da resolução da sua prova, devolva ao Fiscal da Sala, o caderno 
de provas e a Grade de Respostas, devidamente preenchida. 
 
15 – Utilize o verso de sua ficha de inscrição para copiar as suas respostas, 
pois o gabarito preliminar da prova escrita estará disponível, após as 20:00 
horas do dia 15/02/2014, no sitio www.boqueiraodoleao.rs.gov.br, tendo o 
candidato os dias 17 a 19/02/2014 para o recurso de revisão de questões. 
 
 
BOA SORTE!--------------..................................----- Prova nº  
 
 



2 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUES 
 
Responda as questões 01 a 03, com base no texto abaixo:  
 Geralmente o povo de uma nação inventa, interroga e venera algum 
tipo de imagem de si mesmo por duas razões: para assoprar nas brasas do 
patriotismo ou porque faltam outros argumentos para justificar a existência da 
nação. 
 Felizmente, o caso do Brasil é este (não o primeiro). Nos falta uma 
história moderna de fazeres coletivos: Independência, República, Abolição 
vieram de cima. Não foi necessário que o povo batalhasse nas ruas. E nos 
faltam registros de experiência comum. Me explico. Saiam da atmosfera 
qualidade-total-controlada de um prédio da Paulista com pouso de helicóptero 
no terraço e enfrentem ônibus, boteco de vila e desmoronamentos. Verão, que 
entre elite e povo, a experiência básica de vida mal se sobrepõe. 
 Portanto, na hora de construir nossa nação moderna era (ainda é) vital 
uma imagem que representasse a razão de estamos juntos no Brasil. Como 
encontrá-la? 
 (Contardo Galligaris. Época Especial “Nós”, brasileiros, 24/05/99. 
 
01 – O Texto apresenta como idéia central: 
a) a falta de razões para o patriotismo dos brasileiros. 
b) o confronto entre a História oficial e a nossa realidade. 
c) a necessária relação entre vivência compartilhada e identidade nacional. 
d) a distância ainda existente entre ricos e pobres no país. 
 
02 – As idéias apresentadas pelo autor no texto não permitem concluir que: 
a) a qualidade de vida dos paulistas não tem equivalente no país. 
b) as transformações políticas de uma nação deveriam ser fruto de construção 
coletiva. 
c) o Brasil é um país de extremos no que diz respeito às diferenças sociais. 
d) toda nação precisa ter sua existência justificada. 
 
3 – A seqüencia que melhor corresponde ao modo como as idéias do primeiro 
parágrafo se relacionam com as do segundo é: 
a) do mais genérico para o mais específico. 

b) do mais exemplificativo para o mais informativo.  
c) do mais concreto para o mais abstrato. 
d) do mais improvável para o mais provável. 
 
4 – Nas palavras dissesse, anexo e porque, temos respectivamente: 
a) 8 fonemas, 5 fonemas e 6 fonemas. 
b) 6 fonemas, 6 fonemas e 5 fonemas. 
c) 6 fonemas, 6 fonemas e 6 fonemas. 
d) 8 fonemas, 7 fonemas e 6 fonemas. 
 
5 – Assinale a alternativa errada em relação à palavra quais: 
a) U e I são semivogais. 
b) A é vogal. 
c) apresenta tritongo oral. 
d) apresenta 5 letras e 5 fonemas. 
 
6 – Quando se ...................., meu amigo, todas as possibilidades de 
conciliação, ............................, em última instância, os pais do casal. Desta 
forma, obtemos, muitas vezes, as soluções que se .................. atingir. 
a) esgota – busca-se – pretendiam. 
b) esgota – buscam-se – pretendia. 
c) esgotam - busca-se - pretendia. 
d) esgotam – buscam-se – pretendia. 
 
7 – Assinale a alternativa onde todas as palavras pertencem a mesma família 
etimológica: 
a) currículo, corrida, corda. 
b) carro, corrida, correio. 
c) sapo, sapato, sandália. 
d) sapato, sapateiro, sapatinho. 
 
8 – Assinale a opção em que todos os vocábulos apresentam radical com 
idêntico valor semântico. 
a) terra, terrorista, aterrorizar. 
b) vida, vital, vitimar. 
c) fruto, frutose, frutificar. 
d) campo, camponês, capinar. 
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9 – Marque a alternativa correta quanto ao plural: 
a) criação – criações.  
b) punição – puniçãos. 
c) ação – açãos.   
d) cidadão – cidadones. 
 
10 – Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte 
período:  
“Dominar um bom vocabulário é ......................... para a elaboração eficiente 
de ........................... escritos. Afinal, dentre as ...................... específicas da 
modalidade escrita da língua, destaca-se a .............................. de um 
vocabulário preciso e criterioso, capaz de substituir ......................................... 
aquilo que, na língua falada, é alusivo e circunstancial.  (Ulisses Infante, 2008)  
 
a) requisito, testos, características, necesidade, apropriadamente.  
b) requisito, textos, características, necessidade, apropriadamente.  
c) requesito, textos, características, necessidade, apropiadamente.  
d) requisito, testos, caraterísticas, nessecidade, apropriadamente.  
 
 

LEGISLAÇÂO 
 
11 - Segundo o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito 
de todos e dever do Estado garantido mediante ________________ que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao aceso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
a) políticas públicas. 
b) políticas de saúde. 
c) políticas sociais. 
d) políticas sociais e econômicas. 
 
12 - A lei que define que o SUS contará com a conferência, conselho de saúde 
e comissões bipartites como instâncias colegiadas é a:  
a) Lei nº 8.142/90.  
b) Lei nº 8.142/28.  
c) Lei nº 8.080/90.  

d) Lei nº 10.741/2003.  
 
13 - Conforme previsto no artigo 6º, da Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da 
Saúde, estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
– SUS, a execução de ações: 
I – de vigilância sanitária. 
II – de saúde do trabalhador. 
III – de vigilância epidemiológica. 
IV – de assistência terapêutica parcial e farmacêutica integral. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) todas estão corretas. 
b) somente I , II e III. 
c) somente II, III e IV. 
d) todas estão erradas. 
 
14 – Os princípios da administração pública direta, indireta, de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, 
estabelecidos na Constituição Federal, e suas Emendas são: 
I – Legalidade. 
II – Pessoalidade. 
III – Moralidade. 
IV – Publicidade. 
V – Eficiência. 
VI – Impessoalidade. 
Estão corretos: 
a) somente I, III, IV, V e VI. 
b) somente I, II, III, IV e V. 
c) somente II, III, IV, V e VI. 
d) todos estão corretos. 
 
15 - De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores de Boqueirão do 
Leão – Lei Complementar nº 056/2010, são declarados estáveis os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, 
que obtiverem desempenho satisfatório na avaliação do estágio probatório 
após decorridos: 
a) 02 anos de efetivo exercício. 
b) 32 meses de efetivo exercício. 
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c) 03 anos de efetivo exercício. 
d) 30 meses de efetivo exercício. 
 
16 - O vínculo empregatício dos servidores ocupantes de cargos públicos 
providos por concurso público do Município de Boqueirão do Leão é: 
a) Estatutário. 
b) INSS. 
c) Celetista. 
d) Particular. 
 
17 - A criação do SUS, feita pela Constituição Federal, foi posteriormente 
regulamentada através de leis. Estas leis definem as atribuições dos diferentes 
níveis de governo com a saúde; estabelecem responsabilidades nas áreas de 
vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; regulamentam o 
financiamento e os espaços de participação popular; formalizam o 
entendimento da saúde como área de relevância pública e a relação do poder 
público com as entidades privadas com base nas normas do direito público; 
dentre outros vários princípios fundamentais do SUS. Assinale a alternativa 
correta às leis correspondentes: 
a) Leis 8080/91, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8149/91.  
b) Leis 8080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8141/90.  
c) Leis 8080/91, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8148/91.  
d) Leis 8080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8142/90. 
 
18 – No capitulo I do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, são 
princípios fundamentais:  
a) O profissional de Enfermagem participa, como integrante da coletividade, 
das ações que visem satisfazer à falta de necessidades de saúde da população.  
b) O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos do 
idoso, sem discriminação de qualquer natureza.  
c) O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com amor, dedicação 
e honestidade.  
d) A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano 
e da coletividade. Atua na promoção, proteção, recuperação da saúde e 
reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. 
 

19 – Segundo o artigo Art. 18, da Lei Municipal nº 1037/2010, a promoção 
será realizada dentro da mesma categoria funcional, mediante a passagem do 
servidor de uma determinada classe para a classe imediatamente superior, uma 
vez atendidos os critérios de: 
a) tempo de exercício mínimo na classe e ao merecimento: 
b) Tempo máximo de exercício na classe sem merecimento. 
c) tempo de exercício mínimo na classe e efetividade; 
d) Efetividade e merecimento. 
 
20 – Reintegração é: 
a) a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições, 
responsabilidades, habilitação e nível de escolaridade compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em 
inspeção médica oficial. 
b) o retorno de servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. 
c) a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando 
invalidada a sua demissão por decisão judicial. 
d) o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço 
público municipal, verificado, em processo, que não subsistem os motivos 
determinantes da aposentadoria. 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
21 – Qual o nome do fármaco que não está classificado entre os 
benzodiazepínicos mais usados como ansiolítico na Atenção em Saúde 
mental? 
a) Diazepam; 
b) Lorazepam; 
c) Clonazepam; 
d) Fluorazepam. 
 
22 – A Diabetes Mellitus pode ocasionar disfunções em vários órgãos. Sobre 
as complicações dessa condição crônica é correto afirmar: 
a) A nefropatia diabética acomete 80% dos pacientes com Diabetes Mellitus 
tipo 1. 
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b) A hiperglicemia é o único fator de risco para o desenvolvimento da 
retinopatia. 
c) A cardiopatia isquêmica é a principal causa de morte nos pacientes com 
Diabetes Mellitus. 
d) A neuropatia periférica é a forma mais comum de manifestação da 
sinusopatia diabética. 
 
23 – A esterilização é um processo impactante nos índices de infecção. O 
meio de esterilização adequado para se fazer uma  esterilização dos 
endoscópios e equipamentos mais delicados é o: 
a) físico. 
b) de calor seco. 
c) de calor úmido. 
d) químico. 
 
24 – A nebulização é um tipo de inalação que atende a finalidade de:  
a) melhorar a capacidade pulmonar. 
b) melhorar o aporte ventilatório. 
c) fluidificar as secreções pulmonares. 
d) Administrar oxigênio ao paciente. 
 
25 – Muitas doenças evoluem devido à presença de um ciclo infeccioso. O 
enfermeiro deve conhecer sobre esse ciclo, para elaborar intervenções efetivas. 
Qual dos itens não faz parte deste ciclo? 
a) agente infeccioso. 
b) transmissão diagonal. 
c) porta de saída. 
d) reservatório. 
 
26 – A realização de um curativo, muitas vezes, é um procedimento essencial 
para um processo cicatricial eficiente. Marque qual afirmativa está incorreta 
sobre as características do curativo ideal. 
a) Permite a umidade no curativo. 
b) Promove isolamento térmico. 
c) Possibilita um manuseio aceitável. 
d) Remove o excesso de exsudato. 
 

27 – A frequência cardíaca é um sinal vital que deve ser verificado em toda 
consulta de enfermagem. Geralmente a frequência cardíaca do adulto é obtida 
pela palpação: 
a) Da veia pediosa. 
b) Da área cardíaca. 
c) Da artéria radial. 
d) Da artéria temporal. 
 
28 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta um fator de risco associado aos 
mecanismos de transmissão do HIV (Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida).  
a) Relações sexuais desprotegidas.  
b) Uso compartilhado dos mesmos copos e talheres.  
c) Utilização de sangue ou seus derivados não testados ou não tratados 
adequadamente.  
d) Recepção de órgãos ou sêmen de doadores não testados.  
 
29 – A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros: 
I – a alimentação. 
II – a moradia. 
III – a renda. 
IV – o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 
V – o saneamento básico. 
VI – o meio ambiente. 
VII – O trabalho. 
Assinale a correta. 
a) apenas os itens I, II e III estão corretos. 
b) os itens IV e V estão incorretos. 
c) todos os itens estão corretos. 
d) Somente o item V está incorreto. 
 
30 – No dia a dia das atividades de enfermagem, os princípios éticos têm de 
ser constantemente vivenciados. Como se pode verificar no Código de Ética 
dos Profissionais da Enfermagem, as responsabilidades e deveres dessa 
profissão requerem do profissional, entre outras: 
a) paternalismo, compromisso, beneficência, autonomia, equidade e 
dignidade.  
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b) competência, respeito à vida, justiça, prudência, honestidade e 
solidariedade.  
c) veracidade, maternidade, confiabilidade, universalidade, descentralização e 
direito. 
d) confiabilidade, benemerência, justiça, inconformismo, assistencialismo e 
dependência.  
  
31 – O idoso que passa um tempo prolongado acamado acaba desenvolvendo 
úlceras de decúbito (escaras). São alguns fatores que predispõem o paciente às 
úlceras de decúbito, exceto: 
a) imobilidade.  
b) alteração da sensibilidade.  
c) deficiência do estado nutricional.  
d) controle dos esfíncteres.  
 
32 – Os fios de sutura são classificados com base em uma série de 
características que implicam em usos diversos. Um fio Categute 6-0 é 
classificado como: 
a) absorvível, de origem animal e fino. 
b) sintético, de origem animal e grosso. 
c) absorvível, de origem mineral e fino. 
d) sintético, de origem mineral e grosso. 
 
33 – Assinale a alternativa que apresenta o que NÃO reflete nas principais 
mudanças esperadas com a implantação da estratégia de Saúde da Família 
presentes no modelo de assistência do Programa Saúde da Família (PSF). 
a) Mudança de enfoque (ao invés de dar atenção à doença, a preocupação 
estará centrada na atenção à saúde).  
b) Atenção a todos os aspectos da saúde do indivíduo e de sua família (tanto 
os que merecem ações preventivas como os que necessitam de ações de 
promoção da saúde ou curativas, através de contato com a unidade básica de  
saúde da família e encaminhamento às unidades de referência, quando 
necessário).  
c) Desenvolvimento, com os agentes comunitários de saúde, de atividades de 
identificação de famílias cujos componentes estão expostos a riscos à saúde.  
d) Formação de equipe interdisciplinar adequada ao número de clientes 
assistidos, com a incorporação do agente de saúde. 

34 – Para a realização da entubação endotraqueal, constitui material 
indispensável:  
I – Laringoscópio. 
II – Pinça dente de rato. 
III – Tesoura ponta curva. 
São verdadeiras as afirmativas, exceto: 
a) a afirmativa I. 
b) a afirmativa II. 
c) a afirmativa III. 
d) as afirmativas II e III. 
 
35 – São considerados medicamentos injetáveis usados na ação preventiva, de 
acordo com a ação que se espera deles, as seguintes substâncias: 
a) antitoxinas, toxinas, vacinas e antibióticos. 
b) corantes, toxinas, vacinas e antibióticos. 
c) toxinas, minerais, antibióticos e fluidos. 
d) narcóticos, sedativos, anestésicos locais e toxinas. 
 
36 – Em relação ao volume, o pulso pode ser cheio ou ________. A 
alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado é: 
a) Dicrotico. 
b) Bradisfigmico. 
c) Filiforme. 
d) Ritmico. 
 
37 – Para fiscalizar o exercício profissional, o COREN funciona como um 
tribunal de ética e, como tal, tem por funções o que se apresenta nas 
alternativas abaixo, exceto: 
a) verificar quem pode exercer a profissão.  
b) averiguar a existência de trabalhadores de enfermagem exercendo 
ilegalmente a profissão.  
c) promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. 
d) avaliar se os profissionais que exercem legalmente a profissão estão 
cumprindo corretamente suas obrigações. 
 
38 – Referente à penicilina, é correto afirmar que: 
a) a aplicação intramuscular é indolor.  
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b) ao diluir a penicilina, injetar 8ml de diluente para aspirar 10ml de solução 
final, pois o frasco ampola já contém 2ml de pó.  
c) a penicilina raramente provoca reações anafiláticas.  
d) na literatura, não existem relatos de resistência bacteriana à penicilina.  
 
39 - O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher 
desde o inicio da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de 
uma criança saudável e a garantia do bem estar materno e neonatal. Estados e 
municípios por meio de unidades integrantes de seu sistema de saúde devem 
garantir a atenção pré-natal e puerperal realizada em conformidade com 
parâmetros estabelecidos, assinale a alternativa correta:  
a) Captação precoce das gestantes como a realização da primeira consulta de 
pré-natal até 100 dias da gestação. 
b) Realização de no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo 
preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três 
no terceiro trimestre da gestação.  
c) Classificação de risco gestacional e detecção de problemas ou 
comorbidades, garantindo vinculo aos níveis de atenção. 
d) Imunização antitetânica: aplicar a vacina dupla adulta até a dose 
imunizantes (terceira) do esquema recomendado ou dose reforço em gestante 
com esquema vacinal completo há mais de 4 anos. 
 
40 – A grande parte dos crimes sexuais ocorrem durante a idade reprodutiva 
da mulher. Os riscos da gravidez, decorrem dessa violência. No entanto, a 
gravidez decorrente da violência sexual, representa para grande parte das 
mulheres uma segunda forma de violência. A complexidade da situação e os 
danos por ela provocados podem ser evitados em muitos dos casos, com a 
utilização da Anticoncepção de Emergência. O método anticonceptivo pode 
ser prescrito:  
a) para todas as mulheres e adolescentes expostas à gravidez, através do 
contato certo ou duvidoso com sêmen, independente do período do ciclo 
menstrual em que se encontrem, que tenham tido a primeira menstruação e 
que estejam antes da menopausa.  
b) somente para as mulheres mais velhas expostas a gravidez, através do 
contato certo ou duvidoso com sêmen, independente do período do ciclo 
menstrual em que se encontrem e que estejam antes da menopausa. 

c) para todas as mulheres e adolescentes expostas a gravidez, através do 
contato certo ou duvidoso com sêmen, dependente da data da ultima 
menstruação, que tenham tido a primeira menstruação e que estejam antes da 
menopausa.  
d) somente para as adolescentes expostas à gravidez, através do contato certo 
ou duvidoso com sêmen, independente do período do ciclo menstrual em que 
se encontrem e que tenham tido a primeira menstruação.  
 
 

******************FIM************************* 


