
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONCURSO PARA O CARGO DE 

ENFERMEIRO 

 

21 de setembro de 2014 
 

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA 

  
 

- Este caderno contém 60 questões objetivas. Verifique se ele está completo e se não apresenta 

problemas de impressão. Se for o caso, solicite ao fiscal de sala a substituição deste caderno. 

- Preencha agora os campos destacados acima. No primeiro, escreva seu nome com letra legível; no 

segundo, aponha sua assinatura. 

- Confira a correção de seus dados pessoais constantes na folha de respostas; em caso de erro, consulte 

um fiscal de sala. 

- Preencha as elipses da folha de respostas com caneta esferográfica preta, sem rasurar. 

- Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

- Não utilize qualquer espécie de material para consulta. 

- Abstenha-se de fazer perguntas relacionadas ao conteúdo das questões. 

- O candidato NÃO PODERÁ LEVAR ESTE CADERNO DE QUESTÕES; o caderno será disponibilizado para 

consulta no site www.mprs.mp.br. 

- Não deixe de assinar a folha de respostas e a lista de presenças. 

- Para resolver as 60 questões objetivas deste caderno, você disporá, no máximo, de 4 horas. 

 
 

A partir do dia 24 de setembro de 2014, o gabarito das 60 questões objetivas será publicado no Diário Eletrônico do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e também estará disponível para consulta no site 

www.mprs.mp.br/concursos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do enunciado abaixo. 

 
No Alojamento Conjunto, um enfermeiro, ao atender 
um recém-nascido, com doze horas de vida, que 
está ativo, verifica a frequência cardíaca do bebê. 
Nessa situação, é correto afirmar que a frequência 
cardíaca ________ indica débito cardíaco adequado. 
 
(A) entre   60 e   80 bpm  
(B) entre   80 e 100 bpm 
(C) entre 120 e 140 bpm 
(D) abaixo de 100 bpm 
(E) acima  de 180 bpm 

 
2. Na emergência pediátrica, ao realizar atendimento a 

uma criança que ingeriu substância tóxica, a 
principal ação do enfermeiro deve ser   
 
(A) administrar antiácidos por via oral. 
(B) estimular a ingestão de líquidos. 
(C) realizar lavagem gástrica. 
(D) identificar o agente tóxico. 
(E) realizar enema.  

 
3. Durante a internação hospitalar de uma criança com 

Síndrome Nefrótica, um cuidado prioritário de 
enfermagem deve ser 

 
(A) verificar a frequência cardíaca a cada 3 horas. 
(B) pesar diariamente a criança. 
(C) manter a criança em repouso absoluto no leito. 
(D) fornecer dieta rica em sal. 
(E) verificar a temperatura axilar a cada 3 horas. 

 
4. A imunização contra a coqueluche faz parte do 

esquema vacinal preconizado pelo Ministério da 
Saúde do Brasil. É ofertada no primeiro ano de vida 
da criança, na rede básica de saúde, com a 
administração de três doses da vacina.  O primeiro 
reforço para imunização contra a coqueluche está 
indicado  
 
(A) dois meses após a aplicação da terceira dose. 
(B) três meses após a aplicação da terceira dose. 
(C) quatro meses após a aplicação da terceira dose. 
(D) seis meses após a aplicação da terceira dose. 
(E) nove meses após a aplicação da terceira dose. 

 
5. As ações de promoção e prevenção de saúde à 

criança na rede básica têm como principal objetivo 
  
(A) o acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento. 
(B) o manejo das doenças diarreicas. 
(C) o controle das doenças respiratórias. 
(D) o acompanhamento alimentar para o desmame. 
(E) a prevenção de acidentes. 

 
 

 
6. A insuficiência placentária prejudica a nutrição e a 

oxigenação fetal. A patologia gestacional associada 
à insuficiência placentária denomina-se  
 
(A) diabetes melito. 
(B) doença hipertensiva. 
(C) toxoplasmose.  
(D) hiperêmese gravídica. 
(E) vaginose.   

 
7. O exame que consiste em coletar material da cérvice 

uterina preventivamente para detecção de câncer de 
colo uterino denomina-se   
 
(A) curetagem uterina. 
(B) colpocitologia oncótica. 
(C) estudo citológico in situ. 
(D) biopsia do colo uterino. 
(E) colposcopia. 

 
8. Em uma maternidade, no exame obstétrico da 

parturiente identificou-se apresentação fetal 
córmica. Isto indica que 
 
(A) o mento fetal apresenta-se próximo à pelve 

fetal. 
(B) a cabeça fetal apresenta-se próxima à pelve 

materna. 
(C) a pelve fetal apresenta-se próxima à pelve 

materna. 
(D) a fontanela fetal apresenta-se próxima à pelve 

fetal. 
(E) o ombro fetal apresenta-se próximo à pelve 

materna. 
 

9. Durante a amamentação, no período pós-parto, a 
sucção da mama pelo recém-nascido pode provocar 
cólicas na nutriz. As cólicas são causadas por 
 
(A) infecção nas mamas. 
(B) infecção urinária. 
(C) infecção uterina. 
(D) involução uterina. 
(E) retenção placentária. 

 
 

10. A administração da imunoglobulina anti-Rh na 
mulher previne doenças provocadas pela 
isoimunização por meio do fator sanguíneo Rh. A 
mulher que deve receber esta imunoglobulina no 
pós-parto é a 
 
(A) mãe Rh positivo e primípara. 
(B) mãe Rh positivo e multípara. 
(C) mãe Rh negativo com filho Rh positivo. 
(D) mãe Rh positivo com filho Rh negativo. 
(E) mãe Rh positivo com filho Rh positivo. 
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11. Na triagem de vítimas de trauma, inicia-se o 
atendimento primário que deve começar na cena e 
ser continuado no transporte. No caso de 
traumatismo crânio encefálico (TCE), a ação inicial 
mais importante é  

 

(A) estabelecer suporte circulatório. 
(B) determinar pontuações na Escala de Coma de 

Glasgow. 
(C) assegurar permeabilidade das vias aéreas. 
(D) obter radiografia da coluna cervical.  
(E) providenciar remoção da vítima. 

 
12. Considerando a Lei nº 7498 de 25 de junho de 

1986, que dispõe sobre a regulamentação do 
exercício de Enfermagem, assinale V (verdadeiro) ou 
F (falso) as seguintes afirmações. 

 

(  ) A Enfermagem é exercida privativamente pelo 
Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo 
Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados 
os respectivos graus de habilitação. 
 

(  ) A Enfermagem é exercida privativamente pelo 
Enfermeiro e pelo técnico de Enfermagem. 
 

(  ) É livre o exercício de Enfermagem em todo o 
território nacional, observadas as disposições das 
constituições estaduais. 
 

(  ) A Enfermagem é exercida privativamente pelo 
Enfermeiro. 

 

A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 
 

(A) F – V – V – F. 
(B) V – F – F – F. 
(C) V – V – F – F. 
(D) F – F – V – V. 
(E) F – V – F – V. 

 
13. O infarto agudo do miocárdio foi responsável por 

60.080 óbitos no Brasil em 2004, sendo a principal 
causa isolada de morte no país. São manifestações 
clínicas do infarto agudo do miocárdio: 

 

(A) anorexia, dor torácica, febre e sepse. 
(B) dor torácica, sudorese intensa, dispneia, 

náuseas e vômitos. 
(C) dor torácica, hipoglicemia e hipertensão 

arterial.  
(D) prostração, febre e edema.  
(E) diarreia, poliúria e câimbras. 

 
 

14. No Brasil, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
representa a primeira causa de morte em adultos e 
a principal causa clínica de incapacidade.  

 

       Com base nessa informação, considere os seguintes  
itens.  

 

1.  hemiplegia e hemiparesia  
2.  afasia e agnosia   
3.  ataxia    
4.  Síndrome de Harrison  
5.  diplopia  

Quais desses itens estão corretos em relação às 
manifestações neurológicas iniciais indicativas de 
AVC?  

 

(A) Apenas 4.  
(B) Apenas 2 e 4.  
(C) Apenas 3, 4 e 5.  
(D) Apenas 1, 2, 3 e 5.  
(E)    1, 2, 3, 4 e 5.  

 

15. Das doenças elencadas a seguir, aquela que está 
incluída na lista de doenças relacionadas ao 
trabalho, conforme o Ministério da Saúde e o 
Ministério da Previdência Social, é a 

 

(A) nefrite. 
(B) meningite eosinofílica. 
(C) poliomielite. 
(D) encefalite. 
(E)    leptospirose. 

 

16. O vírus da imunodeficiência humana (HIV), agente 
etiológico da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS), é usualmente transmitido por 
quaisquer meios que incluam contato com esperma, 
sangue e fluidos vaginais. Outro mecanismo de 
transmissão da referida síndrome ocorre 

 

(A) por meio de artrópodes. 
(B) pela ingestão de água contaminada. 
(C) pela transmissão vertical. 
(D) por meio de convivência habitacional. 
(E) pela ingestão de alimentos contaminados. 

 

17. A crise psiquiátrica pode acometer desde crianças 
até idosos nas mais diversas situações. A atenção à 
crise está associada prioritariamente à oferta de 
uma atenção longitudinal nos contextos de vida das 
pessoas.  

 

Com base nos pressupostos do Ministério da Saúde 
apresentados para a atenção à crise psiquiátrica, 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes 
ações. 
 

 

(   ) Potencializar e qualificar todos os pontos da 
Rede de Atenção Psicossocial  para desenvolver 
intervenção nas situações de urgência/ emergência 
e no cuidado longitudinal.  
(   ) Priorizar a internação psiquiátrica e retirar o 
usuário de seu contexto de vida, até que os 
sintomas psiquiátricos sejam suprimidos.  
(  ) Excluir o hospital psiquiátrico do circuito 
assistencial, anulando a oferta de leitos e a 
valorização da existência de serviços de urgência e 
emergência psiquiátrica nesta instituição.  
(  ) Lembrar que ao acolher uma pessoa em 
situação limite deve-se ter em mente que a crise é 
compreendida como condição pessoal.  

 

A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 
 

(A) V – F – F – V. 
(B) V – V – V – F. 
(C) F – V – F – V. 
(D) V – F – V – F. 
(E)    F – F – V – V. 
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18. As metas do milênio para Tuberculose Pulmonar 
(TB) pactuadas pela Organização das Nações Unidas 
visam reduzir as taxas de incidência e de 
mortalidade em 50% até 2015. Assim, a TB é 
considerada um problema de saúde pública, pois 

 

(A) é uma doença com alta mortalidade no Brasil. 
(B) apresenta distribuição uniforme nas diversas 

regiões do Brasil. 
(C) tem alta incidência nas camadas populacionais 

mais pobres. 
(D) é tratada somente pela rede pública de saúde. 
(E) ocorre com maior frequência em países 

desenvolvidos. 
 

19. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) 
estão entre os problemas de saúde pública mais 
frequentes no Brasil e em todo o mundo, sendo 
atualmente consideradas o principal fator facilitador 
da transmissão sexual do HIV. 

 

Com base nessa informação, considere as seguintes 
ações.  

 

1. Tratar os pacientes com diagnóstico confirmado 
de DST procedendo à investigação 
epidemiológica. 

2. Disponibilizar testes anti-HIV e de sífilis. 
3. Proceder ao registro e à notificação do caso. 
4. Coletar materiais para exames laboratoriais na 

primeira consulta. 
 

Quais delas são atribuições dos profissionais de 
saúde na Atenção Básica para o controle das DSTs?  

 

(A) Apenas 1 e 2.  
(B) Apenas 3 e 4.  
(C) Apenas 1, 2 e 3.  
(D) Apenas 2, 3 e 4.  
(E) 1, 2, 3 e 4.  
 

20.  Conforme a Resolução COFEN n.º 311/2007, que 
aprova a reformulação do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, agir de má fé, 
sabendo das consequências que possam vir a 
ocorrer, denomina-se 
(A) imperícia. 
(B) omissão. 
(C) dolo. 
(D) imprudência. 
(E) negligência. 

  

21. Mundialmente, os cânceres da cabeça e pescoço 
correspondem a 10% dos tumores malignos, e 
aproximadamente 40% dos cânceres dessa 
localização ocorrem na cavidade oral. Como em 
outras neoplasias malignas, o câncer de boca tem o 
seu desenvolvimento estimulado pela interação de 
fatores ambientais e fatores do hospedeiro, próprios 
do indivíduo. São os chamados fatores de risco. 
Entre os fatores de risco de câncer de boca, está 
(A) o consumo excessivo de refrigerantes. 
(B) a deficiência de vitamina K. 
(C) o uso de tabaco de forma cumulativa.  
(D) o vírus da Hepatite A. 
(E) o excesso de adrenalina. 

22. Em pacientes acamados por longos períodos, 
observa-se com frequência o desenvolvimento de 
úlcera por pressão em áreas suscetíveis, tais como:  
(A) escapular, sacral e calcanhar. 
(B) frontal , mandibular e malar. 
(C) esfenoidal e frontal.  
(D) malar e radial. 
(E) frontal e etmoidal. 

 

23. A Síndrome Nefrótica é caracterizada classicamente 
pela presença de edema progressivo que pode 
atingir o estado de anasarca. Trata-se de um 
agrupamento de achados clínicos que inclui 
(A) a hiperglicemia. 
(B) a proteinúria. 
(C) o Lúpus eritematoso sistêmico. 
(D) o súbito emagrecimento. 
(E) a sudorese. 

 

24. A elevada frequência da ocorrência de quedas em 
pessoas idosas e suas consequências fazem com 
que este evento se torne um desafio para os 
profissionais de saúde.  
A esse respeito, assinale a alternativa correta.  
(A) Todos os idosos doentes sofrem quedas. 
(B) Idosos com pouca memória não sofrem quedas. 
(C) As quedas podem comprometer a 

funcionalidade do idoso. 
(D) Idosos que sofrem quedas se recuperam 

rapidamente. 
(E) O evento queda não tem relação com a 

cognição do idoso. 
 
25. Diabetes melito é uma doença crônica não 

transmissível que acomete inúmeros indivíduos no 
mundo. As manifestações clínicas clássicas 
dependem do nível de hiperglicemia. São elas:   
(A) poliúria, polidipsia e polifagia. 
(B) anúria, sudorese e anorexia. 
(C) cianose, anorexia e hemorragia. 
(D) edema, cianose e anorexia. 
(E) retenção urinária, tenesmo intestinal e 

palpitação. 
 
26. No programa de saúde do idoso, o instrumento 

utilizado para avaliar o nível intelectual ou demência 
denomina-se 
(A) Escala de Katz. 
(B) Exame físico. 
(C) Avaliação de Zarit. 
(D) Miniexame do estado mental. 
(E) Escala de Tinneti. 

  

27. Muitas pessoas adultas com diabetes melito do tipo 
2 desenvolvem a síndrome metabólica, que constitui 
um importante fator de risco para a doença 
cardiovascular. Um paciente com síndrome 
metabólica pode apresentar 
(A) hipotensão. 
(B) perda de peso. 
(C) HDL maior de 40 mg/dl. 
(D) triglicerídeos abaixo de 150 mg/dl. 
(E) resistência à insulina.  
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28. O termo risco é usado para definir a chance de uma 
pessoa sadia, exposta a determinados fatores, 
ambientais ou hereditários, adquirir uma doença. 
Alguns tipos de câncer parecem ter forte 
componente familiar, como ocorre com 
(A) o Câncer de pele. 
(B) o Câncer de intestino. 
(C) a Leucemia linfocítica. 
(D) o Sarcoma de Ewing. 
(E)    a Síndrome de Cushing. 

 

29. A hepatite B é transmitida pelo vírus HBV. Os sinais 
e sintomas da hepatite B podem ser insidiosos e 
variáveis. Considera-se fator de risco para infecção 
pelo vírus da hepatite B 
(A) o uso de drogas orais. 
(B) a história recente de DST. 
(C) o alimento contaminado. 
(D) a péssima condição de saneamento. 
(E)    a carência de vitamina B. 

 

30. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram 
o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal. 

 

Com base nas diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal, assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso) os seguintes princípios. 
 

(  ) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência. 
(  ) Igualdade da assistência à saúde, estabelecendo 
prioridades às gestantes.  
( ) Integralidade de assistência com serviços 
preventivos e curativos em todos os níveis de 
complexidade.   
( ) Preservação da autonomia das pessoas na defesa 
de sua integridade física e moral.  

 

A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 
 

(A) V – V – F – F. 
(B) V – V – V – F. 
(C) F – F – F – V.  
(D) F – V – V – V. 
(E)    V – F – V – V. 

  
LÍNGUA PORTUGUESA  

Instrução:  As questões 31 a 43 estão relacionadas ao texto abaixo. 
     

01.      A literatura revela que são poucos os estudos que auxiliam na compreensão das maternidades como realidades 
02. clínicas, ou seja, como espaços simbólicos de interações, poderes e saberes envolvidos nos processos  terapêuticos 
03. do cuidar  em  enfermagem.  Especialmente,  quando  se coloca em  relevo  a  compreensão  da cultura como  um  
04. conceito antropológico que  é  inseparável  da  atenção  ao  processo do nascimento e, notadamente, quando  se  
05. analisa a influência que este conceito tem para a prática da enfermagem. 
06.     Recortando a realidade a partir de uma tese de doutorado  que resultou  na  elaboração de  uma etnografia em  
07. Alojamento Conjunto (AC) de uma instituição pública, procurou-se investigar as percepções que as  trabalhadoras  
08. de enfermagem dessa unidade têm sobre a cultura durante  o  processo  de  cuidar  das  famílias  que vivenciam o  
09. nascimento no hospital.  O AC, considerado como uma realidade clínica, é interpretado, neste contexto, como um  
10. espaço simbólico, onde   vários   atores   sociais   se   relacionam e onde as práticas e os saberes da  enfermagem  
11. e das famílias relacionados ao nascimento são  um   campo fértil de aproximações  e   distanciamentos.  O estudo 
12. configurou-se  como   pesquisa  de   natureza   qualitativa   e   foi   desenvolvido  em  uma unidade de AC de uma  
13. maternidade pública brasileira. Teve como informantes 19 trabalhadoras de enfermagem de nível médio.  
14.     As  trabalhadoras  interpretam  a rede de símbolos e significados das famílias como sendo "crenças", um termo  
15. amplamente  utilizado  na  cultura organizacional como referência a um conjunto de conhecimentos e práticas que  
16  faz  parte  do  sistema  familiar  ou  popular  de  cuidado  ________  saúde  e  que  não mantém qualquer tipo de  
17. aproximação  com  o  modelo profissional. A definição se concentra na interpretação de que a cultura relaciona-se  
18. com  crenças,  valores   e   práticas contrastados de modo evolucionista e fruto de tradições, feixes de hábitos ou 
19. excentricidades ultrapassadas. 
20.    Tal representação aparenta ligação com comunidades “ignorantes” (independente do nível de escolaridade), no  
21. sentido que   não  têm   acesso  à  “modernidade”  e comumente distantes dos grandes centros urbanos, como as 
22. rurais  e  indígenas,  por   exemplo, haja vista  o  depoimento   de uma das trabalhadoras: “A índia, a mestiça e a 
23. lavradora  têm  crenças  que são bem interessantes”.  Várias trabalhadoras, ao interagirem com as famílias,  além  
24. de restringirem cultura à excentricidade e, em consequência, à arbitrariedade, ligam  seus símbolos  e  significados 
25. a respeito   do   nascimento   com   valores  tradicionais,   concebidos  por  elas como estando muito próximos de  
26. adjetivos como “rígidos” e “estagnados”.  Também há,  na rede simbólica das trabalhadoras, uma forte tonalidade  
27. direcionada   ________   consolidação   de   identidades   culturais. Não é raro,   por exemplo,  que alguns rituais  
28. desenvolvidos  pelas  famílias  sejam  entendidos  como “coisa de gente da roça” ou “as índias são assim mesmo”,  
29. numa  reação  perigosa do ponto de vista antropológico, já que sujeita________ famílias quase que de imediato a 
30. um  rótulo comportamental. 
31.     Os resultados  principais  da  pesquisa   mostram  que   a cultura das famílias é interpretada como algo residual, 
32. irrelevante   e   como   obstáculo a ser superado. Apresenta-se como um conhecimento que tem pouco ou nenhum  
33. status, principalmente se equiparado com o conhecimento biomédico necessário para cuidar de mulheres e recém- 
34. -nascidos durante o nascimento. 
 

Adaptado de: MONTICELLI, M.; ELSEN, I. A cultura como obstáculo: percepções da enfermagem no cuidado às famílias em 
alojamento conjunto. Texto contexto - Enferm. vol. 15, n. 1 Florianópolis, jan./mar. 2006. 
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31. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 16, 27 e 29, nesta ordem. 

 

(A)    à   –     à   –  as 
(B)  a   –    à   –   às 
(C)  à   –    à   –   às 
(D)  a   –    a   –   as 
(E)  a   –    a   –   às  

32. Qual é o objetivo central do texto? 

(A) Sustentar que há diferenças significativas entre 
os profissionais de enfermagem de nível de 
formação médio e aqueles de nível superior. 

(B) Informar sobre as contraditórias opiniões das 
famílias que tiveram alguma experiência de 
maternidade no hospital. 

(C) Informar sobre as especificidades da prática da 
enfermagem em realidades clínicas na  
perspectiva do viés antropológico. 

(D) Sustentar que a prática da enfermagem na 
maternidade pública brasileira precisa considerar 
as crenças das famílias menos favorecidas para 
melhorar o atendimento hospitalar. 

(E) Apresentar de forma resumida um estudo de 
cunho etnográfico realizado em Alojamento 
Conjunto de uma instituição pública. 

 

33. Associe corretamente as duas colunas de acordo 
com o conteúdo de parágrafos do texto. 

 

 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 

(A) 1 – 3 – 2.   
(B) 2 – 3 – 1.  
(C) 3 – 2 – 1.  
(D) 1 – 2 – 3.  
(E) 3 – 1 – 2.   

 

34. Considere as seguintes afirmações sobre 
substituição de segmentos do texto. 

I. A substituição de A literatura (l. 01) por Os 
textos especializados exigiria mudança na 
concordância de duas formas verbais no 
período. 

II. A substituição de Várias trabalhadoras (l. 23) 
por Uma funcionária exigiria mudança na 
concordância de quatro outros elementos no 
período. 

III. A substituição de alguns rituais (l. 27) por o ato 
cerimonial exigiria mudança na concordância de 
três outros elementos no período. 

 

Quais estão corretas? 
 

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

 

35. Considere o enunciado abaixo e as três propostas 
para completá-lo. 

 

Sem prejuízo do sentido e da correção gramatical, 
seria possível substituir 

 

1. Especialmente  (l. 03) por sobretudo. 
2. notadamente  (l. 04) por em especial. 
3. comumente (l. 21) por na maioria das vezes. 

Quais estão corretas? 

(A) Apenas 1. 
(B) Apenas 2. 
(C) Apenas 1 e 2. 
(D) Apenas 2 e 3. 
(E) 1, 2 e 3. 

 
36. Assinale a alternativa em que a palavra proposta 

constitui um sinônimo adequado para a palavra do 
texto, considerando o contexto em que ocorre. 
(A) inseparável  (l. 04)         –  indissociável  
(B) fértil  (l. 11)                    –  inventivo 
(C) contrastados  (l. 18)       – contrariados 
(D) ultrapassadas  (l. 19)     –  conservadoras  
(E) “estagnados”  (l. 26)      –  inexpressivos  

 
37. Assinale a alternativa em que se estabelece uma 

relação correta entre um pronome do texto e o 
segmento a que se refere. 
(A) este  (l. 05)   – [o] processo  do nascimento  

(l. 04) 
(B) dessa  (l. 08) –  uma   instituição   pública   

(l. 07) 
(C)  neste  (l. 09) –  [no contexto d] o processo de 

cuidar das famílias  (l. 08) 
(D) seus  (l. 24)  –  [d]as famílias  (l. 23) 
(E) elas  (l. 25)   – Várias trabalhadoras  (l. 23) 

 
38. Considere as seguintes afirmações sobre substituição 

de segmentos do texto. 

I. Caso a forma verbal resultou (l. 06) fosse substituída 
por foi a consequência, duas outras alterações 
deveriam ser feitas na frase. 

II. Se a expressão faz parte (l. 16) fosse substituída por 
se incorpora, uma outra alteração na frase seria 
necessária. 

III. Caso a forma verbal relaciona-se (l. 17) fosse 
substituída por estabelece relação, não seriam 
necessárias outras alterações na frase. 

Quais estão corretas? 

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

1. primeiro 
parágrafo 

 (  ) refere a insignificância da 
cultura das famílias no âmbito das 
maternidades de instituição 
pública 

2. terceiro 
parágrafo 

   (  ) refere a distância entre 
conhecimentos de práticas 
populares e o modelo profissional 
de cuidado à saúde 

3. quinto 
parágrafo 

   (  ) refere a importância da cultura 
como um conceito antropológico 
social 



Enfermeiro – 164/2014                                                    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – UCP 
 

 

Direitos reservados ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – Proibida cópia e/ou reprodução total ou parcial                                                                                                             7 

 

39. Assinale com V (verdadeiro) e com F (falso) as 
seguintes afirmações sobre o uso de sinal de 
pontuação no texto. 

(   )  As duas primeiras vírgulas da linha 09 delimitam uma 
expressão de natureza explicativa. 

(   ) A primeira vírgula da linha 18 separa uma estrutura 
coordenada. 

(   ) As vírgulas colocadas imediatamente antes e depois 
do segmento numa reação perigosa do ponto de 
vista antropológico (l. 28 e 29) isolam uma oração 
restritiva. 

(   )   A vírgula da linha  31  assinala  a  introdução de um     
aposto. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é 

 
(A) F  V  V  F. 
(B) F  V  F  V. 
(C) V  V  F  F. 
(D) F  F  V  F. 
(E) V  F  V  V. 
 
 
40. Considere as seguintes afirmações sobre palavras e 

segmentos do texto. 
 

I. Na linha 10, as duas ocorrências da palavra onde  
poderiam ser substituídas por em que, sem 
acarretar erro gramatical ou alteração  do 
significado. 

II. Na linha 22, a locução haja vista poderia ser 
substituída por haja visto, caso em que 
concordaria  com  o  segmento  o  depoimento 
(l. 22). 

III. Na linha 27, o segmento Não é raro poderia ser 
substituído por Não é frequente, sem acarretar 
erro gramatical ou alteração do significado. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e  II. 
(E) Apenas II e III. 

 

41. Considere as seguintes afirmações sobre a palavra 
trabalhadoras (l. 14). 
 

I. Nela ocorre o mesmo sufixo que existe na palavra 
lavrador. 

II. Ela contém sufixo que acrescenta à base o 
significado de ‘agente’.  

III. Ela pode pertencer tanto à classe dos adjetivos 
como à dos substantivos. 

 

Quais estão corretas? 

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

 
42. Considere as seguintes possibilidades de reescrita 

do trecho abaixo. 
 

      Várias trabalhadoras, ao interagirem com as 
famílias, além de restringirem cultura à 
excentricidade e, em consequência, à 
arbitrariedade, ligam seus símbolos e 
significados a respeito do nascimento com 
valores tradicionais, concebidos por elas como 
estando muito próximos de adjetivos 
como “rígidos” e “estagnados”. (l. 23-26)  

 
 

I. Ao interagirem com as famílias, diversas 
trabalhadoras, além de reduzirem cultura à 
excentricidade e, por conseguinte, à 
arbitrariedade, unem seus símbolos e significados 
a respeito do nascimento com valores tradicionais, 
concebidos por elas como estando muito próximos 
de adjetivos como “rígidos” e “estagnados”.  
 

II. Diversas trabalhadoras, ao interagirem com as 
famílias, ligam seus símbolos e significados no 
tocante ao nascimento com valores tradicionais, 
concebidos por elas como estando muito próximos 
de adjetivos como “rígidos” e “estagnados”, além 
de, consequentemente, restringirem cultura à 
excentricidade e à arbitrariedade.  
 

III. Além de limitarem cultura à excentricidade e, 
consequentemente, à arbitrariedade, várias 
trabalhadoras, ao interagirem com as famílias, 
ligam seus símbolos e significados a respeito do 
nascimento com valores tradicionais, concebidos 
por elas como estando muito próximos de 
adjetivos como “rígidos” e “estagnados”.  

 

Quais delas mantêm a correção gramatical e o 
sentido da frase original? 

 

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

 
43. Assinale a alternativa que apresenta expressão 

semanticamente equivalente ao nexo Também (l. 26). 
 

(A)   Além disso           
(B)   Como resultado           
(C)   De outra forma     
(D)   Na verdade 
(E)    Por isso   
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Instrução: As questões 44 e 45 estão relacionadas à 
redação oficial. 

 
44. Na redação de documentos oficiais, é comum o uso 

de palavras parônimas: aquelas que se diferenciam 
ligeiramente na grafia e na pronúncia.  
Com base nessa informação, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas tracejadas dos 
enunciados abaixo, na ordem em que aparecem. 

 
1 -  Por meio da chefia do Serviço de Enfermagem, 

os auxiliares de enfermagem foram orientados a 
________ os medicamentos em falta.  

2 -  Foi solicitado aos enfermeiros de certa instituição 
pública que alertassem os funcionários acerca do  
________  surto  da gripe Influenza.  

3 -  Devido às péssimas condições de vida, a 
população rural é forçada a ________ da cidade.  

 
 

(A) descriminarem    –  eminente  –   imigrar      
(B) discriminarem     –  iminente   –   imigrar        
(C) discriminarem     –  iminente   –  emigrar     
(D) descriminarem    –  eminente  –  emigrar    
(E) descriminarem    –  iminente   –  imigrar   

 

 
45. Na redação oficial, os documentos devem ser 

redigidos de acordo com a norma culta. Assinale a 
alternativa em que a frase está plenamente de acordo 
com a norma culta. 

 
(A) Deveriam haver mais concursos públicos para o 

cargo de enfermeiro. 
(B) Ocorre entraves que dificultam a distribuição de 

medicamentos para a população de baixa renda.   
(C) Precisa-se de doadores de sangue com urgência. 
(D) Cerca de trinta candidatos não compareceu ao 

concurso. 
(E) Vão fazer dez meses que a Unidade de Saúde foi 

desativada. 
 

 
NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO 

 
46. De acordo com a Lei Orgânica do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual n.° 
7.669/82), no que diz com a organização e 
atribuições, assinale a alternativa correta. 

 
(A) É atribuição do Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores dar posse ao Procurador-Geral de 
Justiça. 
 

(B) Cabe ao Procurador-Geral de Justiça propor, ao 
Conselho Superior do Ministério Público, o não 
vitaliciamento de membro do Ministério Público. 
 

(C) Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério 
Público instaurar processo administrativo-
disciplinar para apurar as faltas funcionais dos 
servidores do Ministério Público. 

(D) Compete ao Subprocurador-Geral para Assuntos 
Administrativos coordenar o recebimento e a 
distribuição dos processos oriundos dos 
Tribunais, entre os Procuradores de Justiça com 
atuação perante os respectivos colegiados, 
obedecida a respectiva classificação ou 
designação. 
 

(E) O Corregedor-Geral do Ministério Público é eleito 
pela classe dentre os Procuradores ou 
Promotores de Justiça da mais elevada entrância, 
com mais de dez anos de efetivo exercício na 
carreira e, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de 
idade, implementados até a data da posse. 

 
47. De acordo com o artigo 6° da Constituição Federal, 

são direitos sociais, EXCETO 
 

(A) a alimentação. 
(B) a previdência social. 
(C) o alistamento eleitoral e o voto. 
(D) a proteção à maternidade e à infância. 
(E) a assistência aos desamparados. 

 
 

 
48. De acordo com a Constituição Federal, no que se 

refere à organização do Estado e dos Poderes, 
assinale a alternativa correta. 

 
 

(A) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia das receitas, será exercida 
privativamente pelo Procurador-Geral da 
República, mediante o controle externo. 
 

(B) O Presidente e o Vice-Presidente da República 
não poderão, sem licença do Congresso Nacional, 
ausentar-se do País por período superior a quinze 
dias, sob pena de perda do cargo. 
 

(C) Cumpre privativamente à Câmara dos Deputados 
processar e julgar os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, os membros do Conselho 
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do 
Ministério Público, o Procurador-Geral da 
República e o Advogado-Geral da União nos 
crimes de responsabilidade. 
 

(D) É da competência comum da União, dos Estados 
e do Distrito Federal legislar sobre 
desapropriação e serviço postal. 
 

(E) Incluem-se entre os bens dos Municípios, as 
terras devolutas não compreendidas entre as da 
União. 
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49. Em razão da autonomia funcional e administrativa 
assegurada ao Ministério Público, considere as 
seguintes afirmações.  

 
I. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-

-á mediante concurso público de provas e títulos, 
exigindo-se do Bacharel em Direito, no mínimo, 
um ano de inscrição na Ordem dos Advogados do 
Brasil implementada na data da posse. 

II. O Ministério Público elaborará sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias. Se a proposta, no 
entanto, não for encaminhada dentro do prazo 
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, 
caberá ao Poder Executivo, levando em 
consideração a média dos valores aprovados para 
o Ministério Público nos últimos cinco anos, 
elaborá-la. 

III. A destituição do Procurador-Geral República, por 
iniciativa do Presidente da República, deverá ser 
precedida de autorização da maioria absoluta do 
Senado Federal. 

 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
50. O Ministério Público dos Estados e o do Distrito 

Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre os 
integrantes na carreira, na forma da lei respectiva, 
para escolha do Procurador-Geral, que será nomeado 
pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois 
anos, permitida uma recondução. Na hipótese, 
consoante orientação doutrinária prevalente, a 
indicação feita pelo Chefe do Poder Executivo acima 
referido é um ato administrativo: 

 
(A) abdicativo. 
(B) arbitrário. 
(C) normativo. 
(D) vinculado. 
(E) discricionário. 

 
51. De acordo com o Estatuto e Regime Único dos 

Servidores Civis do Estado do Rio Grande do Sul (Lei 
Estadual n.° 10.098/94), o deslocamento do servidor 
com o respectivo cargo, de um quadro de pessoal ou 
entidade para outro do mesmo Poder, cujos planos de 
cargos e vencimentos sejam idênticos, chama-se: 

 
(A) recondução. 
(B) aproveitamento. 
(C) reversão. 
(D) redistribuição. 
(E) remoção. 

 
 
 
 

52. Em relação ao Conselho Nacional do Ministério 
Público, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O Conselho Nacional do Ministério Público é 

composto de quatorze membros, para um 
mandato de dois anos, todos eles membros do 
Ministério Público da União, assegurada a 
representação de cada uma das carreiras, e dos 
membros do Ministério Público dos Estados. 

(B) Compete ao Conselho Nacional promover a ação 
de inconstitucionalidade ou representação para 
fins de intervenção da União e dos Estados, nos 
casos previstos na Constituição Federal. 

(C) Ao Corregedor Nacional, eleito dentre os 
membros do Ministério Público que integram o 
Conselho Nacional do Ministério Público, vedada 
a recondução, compete promover o inquérito civil 
e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos. 

(D) Os membros do Conselho Nacional do Ministério 
Público serão livremente escolhidos e indicados 
pelo Presidente da República. 

(E) Compete ao Conselho Nacional do Ministério 
Público rever, de ofício ou mediante provocação, 
os processos disciplinares de membros do 
Ministério Público da União ou dos Estados 
julgados há mais de um ano. 

 
53. Considere as seguintes afirmações, de acordo com a 

Lei de Improbidade Administrativa.  
 

I. Constitui ato de improbidade administrativa que 
causa lesão ao erário, na forma do artigo 10 da Lei 
n.° 8.429/92, deixar de prestar contas quando 
esteja obrigado a fazê-lo. 
 

II. Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração 
pública, na forma do artigo 11 da Lei n.° 8.429/92, 
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato 
de ofício. 
 

III. Constitui ato de improbidade administrativa que 
importa enriquecimento ilícito, na forma do artigo 
9º da Lei n.° 8.492/92, ordenar ou permitir a 
realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento. 

 
Quais estão corretas? 

 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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INFORMÁTICA 
 

54. No Windows 7, através do Windows Explorer, existem 
diversas formas de vários arquivos ou pastas serem 
selecionados. 

 
Com base nessa informação, considere as seguintes 
ações. 
 

I. Para selecionar um grupo de arquivos ou pastas 
consecutivos, clique no primeiro item, mantenha a 
tecla Shift pressionada e clique no último item. 

II. Para selecionar vários arquivos ou pastas próximos 
entre si, arraste o ponteiro do mouse para criar 
uma seleção em torno da área externa de todos os 
itens que você desejar incluir. 

III. Para selecionar arquivos ou pastas não 
consecutivos, mantenha a tecla Ctrl pressionada e 
clique em cada um dos itens que você deseja 
selecionar. 
 

Quais estão corretas? 
 

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

 
55. No Word 2007, pode-se limpar facilmente toda a 

formatação (como negrito, sublinhado, itálico, cor, 
sobrescrito, subscrito, entre outros) de um texto 
selecionado dentro de um documento e retorná-lo aos 
estilos de formatação padrão.  

 
Qual é o botão na Faixa de Opções do Word, na Guia 
Início e no Grupo Fonte , que deve ser escolhido para 
o sucesso dessa operação? 

 

(A) Botão . 

(B) Botão . 

(C) Botão . 

(D) Botão . 

(E) Botão . 
 
56. No Word 2007, o usuário adicionou um Cabeçalho a 

um documento e, em seguida, realizou outros 
procedimentos no corpo principal do documento.  

 
Na hipótese de que o usuário deseje fazer uma 
alteração nesse Cabeçalho, considere as ações 
descritas abaixo.  

 
I. Clique com o botão direito do mouse (mouse na 

configuração padrão) na área do cabeçalho do 
documento e clique em Editar Cabeçalho. 

II. Clique duas vezes na área do cabeçalho do 
documento. 

III. Na Guia Layout da Página, clique em Cabeçalho e 
em Editar Cabeçalho, na parte inferior da galeria. 
 

Quais dessas ações permitem abrir o Cabeçalho para 
edição? 

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

 
 

57. No Excel 2007, uma planilha em sua configuração 
padrão é preenchida com valores, conforme mostra a 
figura abaixo.  

 
 

Com base nessas informações, assinale a alternativa 
que apresenta corretamente a fórmula que deverá 
conter a célula C5 para formar o nome completo Ana 
de Oliveira. 
 

(A) = CONCATENAR(A3;" de ";B2) 
(B) = CONCATENAR(A3," de ",B2) 
(C) = A3 % " de " % B2 
(D) = A3 $ " de " $ B2 
(E) = CONCATENAR(A3) & " de " $ 

CONCATENAR(B2) 
 

58. Considere as seguintes afirmações sobre o PowerPoint 
2007.  

 
I. Um Tema é composto de Cores, Fontes, Efeitos e 

Formas. 
II. Para reorganizar a ordem dos slides, vá à Guia 

Slides, clique no slide que você deseja mover e 
arraste-o para o local desejado. 

III. Para excluir um slide, vá à Guia Slides, clique com 
o botão direito do mouse (mouse na configuração 
padrão) no slide que você deseja excluir e clique 
em Excluir Slide no menu de atalho. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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59. Para acessar as informações que estão disponíveis na 
Internet, é indispensável o uso da ferramenta 
denominada 

 
(A) Firewall.  
(B) Navegador.  
(C) Provedor de Internet. 
(D) Provedor de Conteúdo. 
(E) Ferramenta de Busca. 

 
60. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 

termo usado para designar os e-mails não solicitados, 
que geralmente são enviados para um grande número 
de pessoas (quando este tipo de mensagem possui 
conteúdo exclusivamente comercial, também é 
referenciado como UCE - Unsolicited Commercial E-
mail). 

 
(A) Backdoor 
(B) Broadcast 
(C) Botnet 
(D) Spam 
(E) Trojan 
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