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            PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O JOSE  DO PIAUI  
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.saojosepi2015@outlook.com 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A democracia social e o império da lei 

(...) É até assustador o número de pessoas que aprovariam um sistema autoritário. 1 

(...) venho dizendo já há algum tempo: o Brasil vive fluxos de democracia  e  refluxos de 2 

autoritarismo. É o que evidencia a nossa trajetória constitucional. (...) 3 

(...) tenho ressaltado: quanto ocorre o chamado "golpe de Estado", vem ele amparado 4 

pela vontade popular, e não apenas pela força dos "golpistas". (...) 5 

De nada vale garantir ao cidadão o direito de livre manifestação, de associação, de 6 

livre circulação, de livre convicção política e religiosa, se lhe falta pão. 7 

Locupletamo-nos, como é sabido, da democracia política. Desfrutamos dela. 8 

O discurso, às vezes, extravasa o exagero. Todos podem criticar a todos, se assim o 9 

desejarem. Não temos,  pois, carência   do arcabouço libertário. Em contrapartida, sobram 10 

carências em outro eixo, o da democracia social, a do "pão sobre a mesa". Essa expressão quer 11 

significar a democracia de conteúdo social, voltada para o escopo do desenvolvimento, do 12 

emprego, da segurança pública, da saúde e da educação. Em síntese: a democracia provedora de 13 

cidadania, de condições dignas de vida. Quando o jogo democrático é incapaz de influir na 14 

distribuição de riqueza, perde sua maior fonte de legitimação. 15 

Uma democracia sem igualdade de oportunidades e que não se apresenta como 16 

instrumento para diminuir aberrantes distâncias sociais é mera caricatura de si mesma. Outro 17 

aspecto que merece atenção é o conceito do império da lei como alicerce maior da democracia. É 18 

a lei que organiza, determina e dá estabilidade às relações sociais. Saber o que dizem a 19 

Constituição e as leis — e aplicá-las — é saber quais são "as regras do jogo". (...) 20 

A que, porém, temos assistido? À completa desobediência da lei. (...) 21 

(...) Fala-se muito em "tolerância zero". Ora, o que ela significa, se não apenas o 22 

cumprimento radical da lei? Afinal, pode-se quebrar vidraças, pichar prédios, fazer baderna nas 23 

ruas? Não. A lei não o tolera. Isso é "tolerância zero". 24 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Essas deficiências e distorções acabam gerando falta de crença no sistema 25 

democrático.  Daí pregar-se a necessidade de um dirigente autoritário, forte e raivoso para pôr 26 

ordem na casa. É o risco de descambarmos numa ditadura. 27 

Autoridade é aquela que aplica rigorosamente a vontade da lei, e não aquela que 28 

impõe a sua  vontade ditatorial. 29 

Não podemos perder a oportunidade de consolidar a nossa democracia. (...) 30 

O que precisamos mesmo é de ordem e de progresso, valores que os nossos primeiros 31 

republicanos viram como síntese necessária para a consolidação do país. A ordem é o cumprimento 32 

da lei; o progresso é a concretização de metas sociais para a consolidação da cidadania e da nação. 33 

.34 

35 

TEMER, Michel. In: Folha de S. Paulo, Opinião. 
 

 

01) Com base no texto, é correto afirmar: 

 

(A) O autoritarismo, além de garantir a ordem 

pública, também viabiliza o "pão sobre a 

mesa". 

(B) A democracia brasileira, por não ser 

abrangente, torna-se cada vez mais frágil. 

(C) O povo brasileiro, porque desconhece as 

chamadas "regras do jogo", reage contra o 

sistema quando vê seus direitos 

desrespeitados. 

(D) O brasileiro acredita que, indo de encontro às 

leis vigentes no País, conseguirá, mais 

facilmente, reverter o desnível social nele 

existente. 

 

02) O autor do texto 

 

(A) vê a ordem e o progresso como os valores 

basilares para a consolidação da democracia 

brasileira. 

(B) contrapõe dois tipos de autoridade, 

desprezando a que "aplica rigorosamente a 

vontade da lei". 

(C) mostra-se desfavorável à chamada "tolerância 

zero", já que tal postura restringe a liberdade 

do cidadão. 

(D) acredita que ser autoritário é, em sua essência, 

aplicar à risca o que determinam as leis. 

 

 

 

 

03) No texto, opõem-se quanto ao sentido, as 

expressões 

 

(A) "império da lei" (L.18) e "alicerce maior da 

democracia" (L.18). 

(B) "cumprimento radical da lei" (L.23) e 

"tolerância zero" (L.24). 

(C) "deficiências e distorções" (L.25) e "ordem na 

casa" (L.27). 

(D) "dirigente autoritário" (L.26) e "vontade 

ditatorial" (L.29). 

 

AS QUESTÕES 4 A 6 ESTÃO RELACIONADAS 

AO TRECHO ABAIXO 

 

"O discurso, às vezes, extravasa o exagero. 

Todos podem criticar a todos, se assim o 

desejarem. Não temos, pois, carência do 

arcabouço libertário." (L.9/10) 

 

04) Da leitura do trecho em evidência, infere-se 

que Autor: 

 

(A) elogia os que sabem valer-se da cultura como 

meio de viabilizar o objetivo de seu discurso. 

(B) recrimina as pessoas que censuram outras, 

sem ponderar, muitas vezes, o efeito de suas 

palavras. 

(C) considera a abertura democrática como a 

responsável pelas distorções existentes no 

País. 

(D) critica a postura dos que, valendo-se da 

democracia, extrapolam o uso do direito de 

livre expressão. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

05) No trecho em destaque, 

 

(A) a forma verbal "extravasa" denota um fato que 

acontece habitualmente. 

(B) o vocábulo "exagero" dá ideia de abuso. 

(C) o termo "o" se refere à palavra "discurso". 

(D) a palavra "arcabouço" conota fragilidade.  

 

06) A frase que se completa com a mesma 

preposição que aparece no segundo período do 

trecho em destaque é: 

 

(A) O problema____ que o autor se refere é muito 

grande. 

(B) Eis uma causa______ que se deve lutar 

sempre: o respeito à cidadania. 

(C) O tempo_____ que se dispõe para agir em prol 

do desenvolvimento do Brasil não é tão longo 

assim. 

(D) Este é um texto_____ que muita gente se 

identifica. 

 

07) A alternativa em que há correspondência de 

sentido entre a forma verbal simples, 

destacada do texto, e a composta, indicada à 

direita, é 

 

(A) "aprovariam" (L.1) — podiam aprovar. 

(B) "vive" (L.2) — tem vivido. 

(C) "Desfrutamos" (L.8) — Podemos desfrutar. 

(D) "viram" (L.32) — teriam visto. 

 

 

08) Com referência aos sinais de pontuação usados 

no texto, é correto afirmar:  

 

(A) As aspas das linhas 4 e 5 indicam ironia. 

(B) As vírgulas das linhas 8 e 9 isolam orações 

intercaladas. 

(C) As primeiras vírgulas das linhas 10  e a vírgula 

da linha 21 exercem funções diferentes 

(D) Os travessões da linha 20 podem ser 

substituídos por vírgulas 

 

09) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é 

 

(A) "como" (L.8) - comparação. 

(B) "pois" (L.10) - explicação. 

(C) "porém" (21) - conclusão. 

(D) "que" (L.28) - restrição. 

 

 

 

 

 

10)  

 

"Saber o que dizem a Constituição e as leis — 

e aplicá-las — é saber quais são 'as regras 

do jogo'." (L.19/20) 

 

Sobre a frase acima, pode-se afirmar: 

 

(A) As palavras "o" e "as" modificam o nome. 

(B) Os termos "que" e "quais" exercem a mesma 

função sintática. 

(C) A expressão "a Constituição e as leis" tem valor 

subjetivo. 

(D) A última oração equivale a um adjetivo. 

 

 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 11 A 15 
 

 

11) Quais dos números abaixo representa um 

número inteiro relativo? 
 

(A) 3 √1
16

 

(B) 3 √−1
16

 

(C) 2,333̅ 

(D) 0,1999̅ 

 

12) 
3

4
 de 20 Hectares corresponde a:  

 

(A) 15 m² 

(B) 150.000 m² 

(C) 1.500.000 m² 

(D) 75.000 m² 

 

13) Dado o conjunto A= { a, {1}} marque a 

alternativa INCORRETA: 
 

(A) {1}  A 

(B) {1}  A 

(C) {1}  A 

(D)   A 

 

14) Seja 𝑥3 = √2 o valor de 𝑥6 será: 

 

(A) √2
6

 

(B) 2 

(C) √8
6

 

(D) √2
18

 

 

15) O valor da fração; 01222̅ é:  
 

(A) 
11

9
 

(B) 
11

90
 

(C) 
12

9
 

(D) 
12

90
 



 

                                                                                                                                                          Página 6 de 9 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

INFORMÁTICA BÁSICA  - QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 

16) O Disquete e o Winchester são 

respectivamente unidades de discos: 

 

(A) Removível e Fixa. 

(B) Óptico e Magnético. 

(C) Removível e Magnético. 

(D) Removível e Magnético-óptico. 

 

17) Em um sistema de E/S (entrada e saída) temos 

o Barramento que é: 

 

(A) Conjunto de fios que transportam os sinais de 

dados, endereço e energia. Os barramentos 

ligam a memória RAM a fonte de energia para 

o seu devido funcionamento. 

(B) Conjunto de fios que transportam os sinais de 

dados, endereço e controle. Os barramentos 

ligam o processador à memória principal e o 

processador às interfaces e controladoras de 

periféricos. 

(C) Conjunto de fios que transportam os sinais de 

dados, endereço e controle. Os barramentos 

ligam o processador ao HD e o processador às 

interfaces e controladoras de periféricos. 

(D) Conjunto de fios que transportam os sinais de 

leitura, envio e energia. Os barramentos ligam 

o processador a memória ROM. 

 

18) O transistor é: 

 

(A) Unidade básica do processador, capaz de 

processar um bit de cada vez. Mais transistores 

permitem que o processador processe mais 

instruções de cada vez enquanto a frequência 

de operação determina quantos ciclos de 

processamento são executados por segundo. 

(B) Unidade básica da memória RAM, capaz de 

processar e interligar os dados que são salvos 

do computador para a memória auxiliar. Mais 

transistores permitem que a memória possa 

operar com frequências maiores. 

(C) Unidade básica da memória ROM, capaz de 

processar e interligar os dados que são salvos 

do computador para a memória principal. Mais 

transistores permitem que a memória possa 

operar com frequências maiores. 

(D) Unidade básica da memória Principal, capaz de 

processar uma informação de cada vez ou 

várias ao mesmo tempo. Mais transistores 

permitem que a memória principal processe 

mais instruções de cada vez quando a menos 

reduz a velocidade de transferências. 

 

19) Com base nas características do computador 
abaixo assinale a alternativa correta: 

 
1-  Menores dimensões e permitem mais 

portabilidade. 

2- Configurações mais leves e garantem preços 

mais baixos. 

3- Não costuma passar de 10 polegadas. 

4- Não possui drivers de leitura. 

 

O tipo de computador é: 

(A) Notebook. 

(B) Ultrabook. 

(C) Booktop. 

(D) Netbook. 

 

20) O Pen-Driver, Mouse, Teclado e Scanner são 

respectivamente dispositivos de: 

 

(A) Entrada e saída – Entrada – Saída – Saída.  

(B) Entrada e saída – Entrada – Entrada – Entrada.  

(C) Entrada  – Entrada – Entrada – Saída.  

(D) Saída – Entrada – Entrada – Saída.  
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 
QUESTÕES DE 21 A 40 

 

 
21) Administração de medicamentos é um dos 

procedimentos mais cruciais para a 
enfermagem. Assim a correta técnica de 
administração de medicação intramuscular no 

músculo glúteo requer que fiquemos atentos, 
pois esta musculatura admite um volume 
máximo de: 

 
(A) 3 ml 
(B) 5 ml 

(C) 10 ml 
(D) 15 ml 

 
22) Tão importante como ter conhecimento sobre 

os efeitos e reações que o medicamento pode 
causar, é necessário ter competência e 
habilidade para administrar medicações, 

passando ao paciente confiança e segurança. 
Assim na prescrição médica de uma criança 

com pneumonia, foi prescrito soro glicosado a 
25% 240 ml para ser infundido endovenoso 
em 8 horas. Qual será o número de micro 
gotas por minuto desta infusão? 
 

(A) 12 
(B) 18 
(C) 24 
(D) 30 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

23) Durante o trabalho de parto normal, a posição 

da parturiente na mesa de parto é: 

 

(A) Sims 

(B) Fowler 

(C) Litotômica 

(D) Genu-peitoral 

 

24) A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e 

transmissível que afeta prioritariamente os 

pulmões. Sobre ela todas as afirmações 

abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A profilaxia da tuberculose deve ser feita 

através de vacinação, quimioprofilaxia 

primária e controle dos comunicantes. 

(B) A prova tuberculínica é utilizada como método 

auxiliar de diagnóstico da tuberculose. Para 

realizá-la, faz-se necessária a aplicação de 

tuberculina, na dose de 0,1 ml, por via 

intradérmica no terço médio da face anterior 

do antebraço esquerdo. 

(C) A transmissão da tuberculose ocorre por meio 

de roupas e objetos de uso íntimo do doente  

(D) A forma considerada mais grave da 

Tuberculose é a meníngea 

 

25) A ordem anatômica CORRETA do aparelho 

digestório é: 

 

(A) Boca, esôfago, estômago e intestinos. 

(B) Boca, faringe, esôfago, estômago e 

intestinos. 

(C) Boca, laringe, esôfago, estômago, intestino e 

reto. 

(D) Boca, laringe, esôfago, estômago e 

intestinos. 

 

26) O processo de esterilização de materiais é um 

dos fatores importantes para a prevenção da 

infecção hospitalar. Para a garantia desse 

processo é necessário saber que todas as 

condutas abaixo são corretas, EXCETO. 

(A) Promover a limpeza da autoclave após a 

última esterilização 

(B) Tampar as caixas metálicas e lacrá-las com 

fita adesiva após o término da esterilização 

(C) Colocar, na autoclave, materiais que 

necessitem de tempos diferentes de 

exposição para a sua esterilização. 

(D) Apoiar os pacotes ainda quentes em 

superfícies limpas e secas ao término da 

esterilização 

 

 

 

27) São doenças preveníveis por imunização: 

 

(A) Hepatite por vírus C e raiva humana 

(B) Rubéola e difteria 

(C) Malária e febre amarela 

(D) Coqueluche e AIDS 

 

28) Podem ser esterilizados (as) em estufas a 170 

°C durante uma hora: 

 

(A) Bolas de algodão e pinças para curativo 

(B) Pinças para curativos e bacias de inox 

(C) Campos cirúrgicos de tecidos e compressas 

de gases 

(D) Compressas de gases e lâminas de bisturi 

 

29) A vacina tríplice viral é administrada por via 

 

(A) Subcutânea 

(B) Subdural 

(C) Intramuscular 

(D) Intravenosa 

 

30) A doença sexualmente transmissível que 

pode ser prevenida através da vacinação é: 

 

(A) Sífilis 

(B) Hepatite por vírus B 

(C) Gonorreia 

(D) Hepatite por vírus C 

 

31) A angulação da agulha em relação à pele que 

o auxiliar de enfermagem deve seguir ao 

aplicar uma injeção intradérmica é de: 

 

(A) 15º 

(B) 30º 

(C) 45º 

(D) 90º 

 

32) Sobre os terminologias de enfermagem todas 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A incapacidade da bexiga de se esvaziar 

completamente é denominada de retenção 

urinária 

(B) O choque resultante da hipersensibilidade do 

organismo a determinadas substâncias 

chama-se anafilático 

(C) Hematúria é a terminologia usada para a 

presença de sangue na urina 

(D) A terminologia usada para descrever a 

presença de ar no espaço interpleural é 

hemotórax 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

33) A administração de medicamentos, prática 

realizada nas instituições hospitalares sob-

responsabilidade da equipe de enfermagem, 

deve ser vista por todos os profissionais de 

saúde envolvidos com a terapia 

medicamentosa como apenas uma das partes 

do processo de medicação. Assim qual a 

região recomendada para a administração de 

medicamento intramuscular em lactentes e 

crianças menores de um ano? 
 

(A) Fossa antecubital 

(B) Dorsoglútea 

(C) Face antero-lateral da coxa 

(D) Deltodiana 

 

34) Hanseníase é uma doença infecto contagiosa, 

crônica de grande importância para a saúde 

pública devido à sua magnitude e seu alto 

poder incapacitante. Sobre essa doença 

assinale a alternativa CORRETA 
 

(A) Denominados paucibacilares as formas com 

grandes quantidades de bactérias na corrente 

sanguínea 

(B) É transmitida principalmente pela pele 

(C) A forma wirchowiana se caracteriza por ser a 

forma mais branda 

(D) A forma tuberculóide pode afetar apenas os 

nervos, sendo denominada então de forma 

neural pura. 

 

35) A cirurgia é o ramo da medicina que se dedica 

a curar as doenças por meio de operações. 

Quanto aos cuidados com o paciente cirúrgico 

todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Quanto maior o intervalo entre tricotomia e o 

ato operatório, maior será o risco de infecção 

na ferida operatória. 

(B) O paciente deve ser orientado a esvaziar a 

bexiga antes de ser levado ao centro cirúrgico 

(C) A posição de litotomia está indicada para as 

cirurgias pélvicas e laparotomias 

(D) É função da circulante checar os 

equipamentos e a disponibilidade dos 

materiais, antes e durante a cirurgia. 

 

36) O Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher (PAISM) do Ministério da Saúde 

tem como ação básica: 

 

(A) Assistência à mulher vítima de violência 

(B) Assistência ao pré-natal, parto e puerpério. 

(C) Assistência à mulher vítima de acidentes 

(D) Assistência à mulher vítima de câncer 

37) A hepatite é a inflamação do fígado. Pode ser 

causada por vírus, uso de alguns remédios, 

álcool e outras drogas, além de doenças 

autoimunes, metabólicas e genéticas. Sobre 

hepatites assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) A hepatite C pode evoluir para a forma 

crônica, o que pode, ao longo dos anos, se 

tornar uma cirrose ou um câncer no fígado. É 

necessário que todas as pessoas que se 

submeteram à transfusão de sangue ou 

transplantes antes de 1993 procurem um 

serviço de saúde para realizar o exame de 

sangue.  

(B) A hepatite C é causada por um vírus 

transmitido por sangue contaminado. A 

transmissão por via sexual e a transmissão 

vertical também são frequentes. Na maioria 

das vezes, os sintomas surgem rapidamente, 

o que favorece o diagnóstico precoce. Existe 

vacina para hepatite C aplicada em 3 doses, 

e esta integra o calendário de vacinal do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

(C) A hepatite A é uma doença infecciosa aguda, 

causada pelo vírus da hepatite A. A 

transmissão é fecal-oral, através da ingestão 

de água e alimentos contaminados ou de uma 

pessoa para outra. Ainda não existem vacinas 

contra a hepatite A. 

(D) A hepatite B é de origem viral, podendo se 

tornar crônica. A Prevenção da hepatite B é 

feita com a aplicação de vacina, que é 

oferecida para pessoas na faixa etária entre 1 

a 19 anos bem como para quem pertence a 

grupos de risco, como os imunodeprimidos, 

os profissionais da área de saúde e os 

profissionais do sexo, em qualquer faixa 

etária. 

 

38) Sobre os procedimentos cirúrgicos assinale a 

alternativa CORRETA 

 

(A) Colecistectomia – remoção cirúrgica do 

colédoco 

(B) Gastrectomia – comunicação do estômago 

com a parede abdominal 

(C) Histerectomia total – retirada do útero e dos 

ovários 

(D) Esplenectomia – remoção cirúrgica do baço 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

39) A respiração é a troca de gases do organismo 

com o ambiente. Nela o ar entra e sai dos 

pulmões graças à contração do diafragma. 

Todas as afirmações sobre as etapas do 

processo respiratório no homem estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Durante a inspiração, o diafragma se contrai 

e desce aumentando o volume da caixa 

torácica.  

(B) Quando a pressão interna na caixa torácica 

diminui e se torna menor que a pressão do ar 

atmosférico, o ar penetra nos pulmões.  

(C) Durante a expiração, o volume torácico 

aumenta, e a pressão interna se torna menor 

que a pressão do ar atmosférico.  

(D) Quando o diafragma relaxa, ele reduz o 

volume torácico e empurra o ar usado para 

fora dos pulmões.  

 

40) O parto normal pode ser realizado em 

posições variadas, como deitada, de cócoras 

ou utilizando uma cadeira de parto. Há 

também a possibilidade de ser realizado na 

água, em uma banheira apropriada. Acerca 

da assistência de enfermagem durante o 

parto normal, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

(A) O segundo período clínico do parto vai do 

início da dilatação até a dilatação completa do 

colo uterino. 

(B) A última fase do parto sofre influência dos 

seguintes fatores: paridade, frequência, 

intensidade e duração das contrações 

uterinas e diâmetros fetais e pélvicos. 

(C) Durante a primeira fase do trabalho de parto, 

é importante avaliar a dinâmica uterina e os 

batimentos cardiofetais. 

(D) É proibida a deambulação da mãe em 

qualquer fase do trabalho de parto. 

 

 

 

 

 


