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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO-MA 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.amapadomaranhao2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

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    15   ESTÃO  RELACIONADAS  AO TEXTO  ABAIXO 

 

TEXTO 

Reconhecimento de diplomas, credenciamento de escolas e qualidade no ensino superior são 1 

questões centrais num cenário de globalização da educação, refletida no crescimento de novas 2 

tecnologias de informação e no surgimento de diversas formas de educação transnacional. Para discuti-3 

las, a Unesco reuniu em Paris, dezenas de representantes de instituições públicas e privadas de todo o 4 

mundo, com o objetivo de elaborar caminhos através dos quais os países possam estabelecer ou fortificar 5 

relações multilaterais entre suas universidades. Por trás dessa discussão, a polêmica cada vez maior da 6 

comercialização da educação como um serviço qualquer. 7 

O fenômeno da educação transnacional não é novo. Desde os anos 70, o vaivém de professores 8 

e estudantes pelo planeta só aumenta. Mas ganhou uma nova cara quando, em 1995, a Organização 9 

Mundial do Comércio colocou a educação na lista de serviços comercializáveis. A partir desse momento — 10 

aos olhos dos 144 países membros da OMC, que podem aderir à proposta ou não —, a transmissão de 11 

conhecimento passou a ser vista como uma transação comercial qualquer e fonte de receita para 12 

solucionar um problema que há tempos aflige os governos: o financiamento do ensino superior. 13 

Com mais de 90 milhões de estudantes e um gasto público de aproximadamente 270 bilhões de 14 

dólares no mundo, 83 por cento gastos nos países ricos, o ensino superior virou hoje uma batata quente 15 

para as nações em desenvolvimento. Nos últimos vinte anos, o número de estudantes nesses países 16 

cresceu numa média de 6,2 por cento ao ano, enquanto só houve quedas no financiamento. A visão do 17 

Banco Mundial de que há poucas chances de o setor público aumentar os gastos com o ensino superior 18 

adquiriu status de regra e os países lavaram suas mãos, abrindo caminho para o setor privado. Depois da 19 

queda do Muro de Berlim, países do Leste europeu passaram por mudanças já bastante comuns no 20 

hemisfério sul, como a introdução de mensalidades no sistema público e a explosão de instituições de 21 

ensino privadas com fins lucrativos. A comercialização da educação ganhou as ruas e os valores de 22 

mercado foram introduzidos no campus. Estudantes eram, a partir dali, consumidores. O Casaquistão, 23 

por exemplo, teve suas primeiras universidades privadas em 1995 e hoje elas representam 70 por cento 24 

das instituições do país. 25 

O acordo proposto pela OMC só veio oficializar essa realidade e regulamentá-la de alguma 26 

forma para o benefício econômico de determinados países. O chamado GATS (sigla em inglês para 27 

Acordo Geral no Comércio de Serviços) pretende liberar as transações globais de serviços e acabar com 28 

potenciais barreiras para o comércio entre países. 29 

 

BARBOSA, Bia. Educação: Quem quer comprar? Caros amigos. 
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01) A comercialização do conhecimento — sem 
perder de vista o cenário da globalização 

educacional — pode ser considerada como 

 

(A) uma saída para melhorar a qualidade do 
ensino em nível mundial. 

(B) um expediente que beneficia 

economicamente os países mais pobres. 
(C) uma forma para se conseguir nivelar as 

competências dos estudantes do mundo 

inteiro. 
(D) uma oportunidade para os governantes 

acabarem', no futuro, com a gratuidade do 

ensino superior. 
 

02) A leitura do texto permite inferir que a 

adesão à comercialização do ensino para 

determinados países, como o Brasil, por um 
lado, pode significar maior 

 

(A) chance de aquisição do saber e, por outro, 

mais exclusão social. 
(B) intercâmbio cultural e, por outro, menos 

chances de desenvolvimento. 

(C) lucratividade cultural e, por outro, mais 
possibilidade de perda de identidade local. 

(D) liberalização dos serviços de ensino superior 

e, por outro, menos independência 

econômica. 
 

03) Preencha os parênteses com o algarismo 

romano correspondente, identificando a 

afirmativa que se relaciona com o termo 
destacado em cada fragmento. 

 

I. "caminhos através dos  quais os países 

possam estabelecer ou fortificar relações" 
(L.5/6). 

II. "O fenômeno da educação transnacional 

não é novo." (L.8). 
III. "a transmissão de conhecimento passou a 

ser vista (L.11/12).               

IV. "o ensino superior virou  uma batata 
quente (L.15). 

V. "há poucas chances de o setor público 

aumentar os gastos" (L.18). 
 

 (    ) exerce a função de agente. 

 (    ) é um atributo do sujeito. 

 (  ) estabelece com o substantivo uma 
relação de passividade. 

 (    ) indica meio. 

 (    ) restringe o sentido do substantivo 
 

A alternativa que contém a sequência correta, 

de cima para baixo, é a 
 

(A) I-II-IV-III-V.  

(B) III-IV-V-I-II.  
(C) V-IV-III-I-II. 

(D) II-V-IV-III-I 

04) O fragmento que apresenta uma oração 

com função adjetiva é: 

 

(A) “elas representam 70 por cento das 

instituições do país.” (L.24/25). 

(B) “Para discuti-las,” (L.3/4). 

(C) “que podem aderir à proposta ou não” 

(L.11). 

(D) “países do Leste europeu passaram por 

mudanças já bastante comuns no 

hemisfério sul,” (L.20/21). 

 

05) A alternativa em que a reestruturação 

proposta para o termo transcrito mantém o 

seu significado e coerência no contexto, 

observando a mudança da voz verbal,  é: 

 

(A) “lavaram” (L.19) - teriam lavado. 

(B) “foram introduzidos” (L.23) - introduziram 

(C) reuniu”  (L.4) - tinha reunido. 

(D) “representam” (L.24) - eram representadas. 

 

06) Exerce a mesma função sintática de “de 

estudantes” (L.14) a expressão: 

 

(A) “de diplomas” (L.1). 

(B) “de escolas” (L1.). 

(C) “da educação” (L.7). 

(D) “de todo o mundo” (L.4). 

 

07) A ação verbal está devidamente explicada 

é: 

 

(A) “podem” (L.11) - presente com valor de 

futuro. 

(B) “passaram” (L.20) - passado incluído. 

(C) “elaborar” (L.5) - futuro certo. 

(D) “eram” (L.23) - passado concluído.  

 

08) A alternativa em que o trecho destacado 

estabelece uma relação de dependência 

sintática com a ideia principal é: 

 

(A) “O fenômeno da educação transnacional 

não é novo.” (L.8). 

(B) “elas representam 70 por cento das 

instituições do país.” (L.24/25). 

(C) “de o setor público aumentar os gastos com 

o ensino superior” (L.18). 

(D) “Mas ganhou uma nova cara quando” 

(L.09). 
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09) Expressa  valor semântico de totalidade o 
artigo destacado na frase da alternativa: 

 

(A) “com o objetivo de elaborar caminhos” 
(L.5). 

(B) “a Unesco reuniu em Paris, dezenas de 

representantes de instituições públicas e 

privadas de todo o mundo,” (L.4/5). 
(C) “o vaivém de professores e estudantes pelo 

planeta só aumenta.” (L.8/09). 

(D) “de o setor público aumentar os gastos com 
o ensino superior.” (L.18). 

 

10) Em relação ao predicado, o nome é o núcleo 

central da informação em: 
 

(A) “a Unesco reuniu em Paris, dezenas de 

representantes de instituições públicas e 

privadas de todo o mundo” (L.4/5). 
(B) “A comercialização da educação ganhou as 

ruas” (L.22). 

(C) “elas representam 70 por cento das 
instituições do país.”  (L.24/25). 

(D) “o ensino superior virou hoje uma batata 

quente” (L.15). 
 

11) A alternativa que se apresenta uma 

informação correta para o termo ou 

expressão transcrita à esquerda é: 
 

(A) A oração “que há tempos aflige os 

governos: o financiamento do ensino 

superior.” (L.13) restringe o termo 
“problema” (L.13). 

(B) A forma pronominal “-las” (L.4) é um 

referente de “novas tecnologias” (L.2/3). 
(C) O vocábulo “só” (L.09) pertence à classe 

gramatical diferente de “só” (L.17). 

(D) A palavra “bastante” (L.20) é um 
intensificador da palavra “mudanças” 

(L.20). 

 

12) Sobre a oração “...há poucas chances:” 
(L.18) pode-se afirmar; 

 

(A) Com o verbo existir, em substituição a 

haver, pode ser reescrita da seguinte 

forma: “Existem poucas chances”. 

(B) O verbo existir quando substitui o verbo 

haver não pode se flexionar no plural. 

(C) “poucas chances” funciona como sujeito do 

verbo haver. 

(D) Não há possibilidade de substituição do 

verbo haver por existir, pois alteraria o 

sentido da frase. 

 

 

 

 

 

 

13) A alternativa em que a pausa, marcada pela 

pontuação, inicia uma informação 

explicativa de retomada é a: 

 

(A) “Para discuti-las, a Unesco reuniu em Paris, 

dezenas de representantes de instituições 

públicas e privadas de todo o mundo,” 

(L.3/5). 

(B) “Reconhecimento de diplomas, 

credenciamento de escolas e qualidade no 

ensino superior são questões centrais” 

(L.1/2). 

(C) “...para solucionar um problema que há 

tempos aflige os governos: o financiamento 

do ensino superior.” (L.12/13). 

(D) “Depois da queda do Muro de Berlim, países 

do Leste europeu passaram por 

mudanças...” (L.19/20). 

 

14) No texto, sobre a palavra “vaivém” (L.8) é 

correto afirmar: 

 

(A) É exemplo de verbo com valor semântico de 

movimento. 

(B) É exemplo de substantivação. 

(C) Na formação do plural, só admite a flexão 

no artigo: “os vaivém”. 

(D) Não aceita flexão de número. 

 

15) Levando-se em consideração a acentuação, 

a exemplo da palavra “público” (L.14), a 

alternativa cuja palavra permite outra 

pronúncia com o deslocamento da sílaba 

tônica e a retirada do acento é a: 

 

(A) “cenário” (L.2). 

(B) “comércio” (L.10). 

(C) “comercializáveis” (L.10). 

(D) “dólares” (L.15) 
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16) Em relação ao Microsoft Office versão 2013, 

possui uma guia que não pertence a faixa de 

opções do Microsoft Office 2010, essa guia e 
a: 

 

(A) Inserir 

(B) Layout da Pagina 

(C) Correspondências 

(D) Design 
 

17) Qual e a alternativa que esta mostrando de 

forma correta o nome da interface gráfica do 

sistema operacional Linux: 
 

(A) Gnome 

(B) KDE 

(C) Shell 

(D) Ls 

 

18) Sobre os Registradores: 
 

I. Memoria Lenta 

II. Memoria Rápida 

III. Memoria de Baixo Custo 

IV. Memoria de Alto Custo 

V. Memoria Volátil 

VI. Memoria não Volátil 
 

Estão corretas as afirmativas 
 

(A) I, II e III 

(B) I, III e V 

(C) II, IV e VI 

(D) II, IV e V 

 

19) Qual e o símbolo que representa uma Célula 

Absoluta: 
 

(A) ! 

(B) ^ 

(C) # 

(D) $ 

 

20) Referente a imagem abaixo que representa 

uma barra do Windows 8, o nome da referida 
barra esta corretamente representado na 

alternativa: 

 

(A) Interface Metro 

(B) Barra de Tarefas 

(C) Menu Iniciar 

(D) Charms Bar 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informática                                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 

Área Livre 
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21) Sobre as seguintes terminologia de 

enfermagem assinale a alternativa 

INCORRETA 

 

(A) A denominação para hemorragia de estômago 

é hematêmese 

(B) A respiração normal dá-se o nome de eupneia 

(C) A introdução de pequena quantidade de 

líquido no intestino, através do reto, 

denomina-se enteróclise.  

(D) Polidipsia significa muita sede 

 

22) O tratamento constitui peça-chave no controle 

da doença e pode garantir a quebra do elo de 

transmissão da: 

 

(A) Poliomelite 

(B) Raiva 

(C) Tuberculose 

(D) Rubéola 

 

23) A vacina tríplice, que confere proteção contra 

a difteria, à coqueluche e o tétano, devem ser 

administrada por via: 

 

(A) Venosa 

(B) Subcutânea 

(C) Intradérmica 

(D) Intramuscular 

 

24) As vacinas são produtos biológicos que 

protegem os indivíduos contra certas doenças. 

Para garantir o acondicionamento e a 

conservação dos frascos e ampolas das 

vacinas, a temperatura da geladeira deve 

passar pelo seguinte controle periódico: 

 

(A) De hora em hora 

(B) Ao iniciar o expediente 

(C) De manha e a tarde 

(D) Ao encerrar o expediente 

 

 

 

25) O programa de Assistência Integral a Saúde 

da Criança visa às ações de saúde em faixa 

etária de 0 a 5 anos de idade, atuando o 

Técnico de enfermagem fundamentalmente 

para: 

 

(A) Orientação da alimentação e controle das 

doenças diarreicas e evitáveis por imunização, 

bem como o crescimento e desenvolvimento 

infantil. 

(B) Atenção básica e controle de traumas 

decorrentes do nascimento e suas 

complicações 

(C) Prevenção de doenças infectocontagiosas e 

controle das crianças de baixo peso 

(D) Acompanhamento clínico e nutricional, 

oferecendo suplementação vitamínica para 

correção de desnutrição infantil. 

 

26) O PAISM é o Programa de Assistência Integral 

a Saúde da Mulher que visa à melhoria da 

saúde das mulheres, através de educação em 

saúde e, 

 

(A) Promoção, prognóstico e recuperação. 

(B) Prevenção, diagnóstico e recuperação. 

(C) Prevenção, prognóstico e esclarecimento. 

(D) Promoção, diagnóstico e esclarecimento. 

 

27) A assistência ao pré-natal constitui uma ação 

básica do Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher. Nesse sentido o Técnico de 

Enfermagem deverá atuar prioritariamente: 

 

(A) Na anamnese clínica da gestante 

(B) No exame clínico-obstétrico inicial 

(C) Na coleta de preventivo 

(D) Na educação – pré-natal 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) As feridas são consequência de uma agressão 

por um agente ao tecido vivo. Em relação à 

enfermagem no tratamento de feridas, todas 

as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) O curativo é a proteção da lesão ou ferida 

contra a ação de agentes externos, sejam eles 

físicos, mecânicos ou biológicos 

(B) De acordo com as precauções universais, os 

curativos jamais devem ser tocados por mãos 

sem luvas estéreis, devido ao risco de 

transmissão de organismos patogênicos. 

(C) O curativo tem como finalidade facilitar a 

cicatrização, que ocorre por primeira intenção 

quando a ferida é larga e com considerável 

perda de tecido ou presença de infecção. 

(D) Ao se realizar um curativo, a pinça utilizada 

para a remoção do esparadrapo deve ser 

desprezada, utilizando-se outra pinça estéril 

para proceder à limpeza da ferida. 

 

29) Sobre Aleitamento Materno, assinale a 

alternativa CORRETA.  

 

(A) Toda mãe tem o direito a amamentar seus 

filhos, mesmo em situação de privação de 

liberdade. 

(B) O dever do governo, das instituições e dos 

empregadores garantir condições propícias ao 

aleitamento materno não está previsto em lei. 

(C) Quando ao amamentar o filho, a mãe 

apresentar rachaduras no peito, a 

amamentação deve ser suspensa 

imediatamente, e ela deve iniciar a 

alimentação com leite artificial para o bebê, 

evitando sérias complicações. 

(D) Quando a mãe apresentar ingurgitamento 

mamário, ela deve suspender a amamentação 

definitivamente e, em seguida, se dirigir a um 

serviço de saúde. 

 

30) Sobre a prática do autoexame de mama, em 

prol da prevenção do câncer, prioritariamente, 

deve ser, 

 

(A) realizada apenas pelos profissionais de saúde 

na clínica ginecológica. 

(B) realizada por todas as mulheres, 

independente da consulta com qualquer 

profissional de saúde. 

(C) realizada pelos homens e pelas mulheres, 

independente da consulta com qualquer 

profissional de saúde. 

(D) realizada pelos profissionais durante consulta 

especializada. 

 

31) As alterações estruturais e funcionais no 

coração e nos vasos sanguíneos contribuem 

para o aumento na pressão arterial devido à 

placa aterosclerótica e vasodilatação 

prejudicada que ocasiona 

 

(A) Hipertensão sistólica isolada, que é mais 

comum em idosos. 

(B) Hipertensão sistólica e diastólica, que são 

mais comuns em idosos. 

(C) Hipertensão primária, que é comum em 

idosos. 

(D) Hipertensão secundária, que é comum em 

jovens. 

 

32) Considerado como um dos grandes avanços 

sociais da Constituição de 1988, o SUS 

representa um novo paradigma de saúde no 

Brasil. Acerca desse assunto, assinale a opção 

correta. 

 

(A) A ênfase do funcionamento do SUS encontra-

se na esfera da União, que é responsável pela 

totalidade das ações de saúde (preventivas, 

assistenciais e de promoção à saúde). 

(B) Os estabelecimentos responsáveis pelas ações 

de saúde do SUS municipal devem, 

obrigatoriamente, pertencer à prefeitura e ter 

sede no próprio município. 

(C) São considerados gestores do SUS os 

representantes dos níveis de governo 

(municipal, estadual, do Distrito Federal) e da 

União. 

(D) As instituições privadas e filantrópicas não 

podem participar do SUS, que deve ser 

constituído apenas por entidades públicas 

(municipais, estaduais ou federais). 

 

33) As áreas de atuação do SUS que foram 

legalmente disciplinadas pela Lei n.º 

8.080/1990 não incluem a 

 

(A) Orientação familiar. 

(B) Criação de centros de pesquisa biomédica 

básica. 

(C)  Vigilância epidemiológica. 

(D) Participação na área de saneamento. 
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34) J. C. A. é uma adolescente, que acabou de ser 

mãe pela primeira vez, foi a uma consulta 

ambulatorial após um mês de nascimento do 

filho, referindo estar relutante em continuar a 

amamentação porque quer ficar mais livre e 

não quer ficar com os mamilos sempre 

machucados. Nessa situação, o (a) Técnico(a) 

de enfermagem deve: 

 

(A) Incentivar a amamentação, explicando à 

adolescente que ela tem de pensar em seu 

filho e que caso ocorram rachaduras nos 

mamilos ela deve utilizar pomadas 

cicatrizantes. 

(B) Explicar que ela deve amamentar apenas nos 

horários que ela estabelecer, a fim de evitar 

que a criança fique desejando o peito a toda 

hora. 

(C) Incentivar a amamentação somente nos 

primeiros três meses e recomendar que 

depois a jovem vá substituindo gradualmente 

o leite materno por outros alimentos. 

(D) Criar um vínculo terapêutico com a 

adolescente, demonstrando respeito e 

entendimento quanto às suas preocupações, 

parabenizá-la mostrando os benefícios já 

alcançados e incentivar a amamentação. 

 

35) O Programa Saúde da Família (PSF) foi 

implantado no Brasil, pelo Ministério da 

Saúde, em 1994. É conhecido hoje como 

"Estratégia de Saúde da Família". Assim o 

Programa de Saúde da Família tem por 

intenção: 

 

(A) Reorientar as práticas de atenção à saúde 

tendo uma concepção de saúde centrada na 

promoção da qualidade de vida. 

(B) Mudar o enfoque assistencial para a doença e 

seu tratamento. 

(C) Servir de triagem e encaminhamento dos 

pacientes para outras unidades de saúde. 

(D) Formar profissionais voltados para sua própria 

área de conhecimento. 

 

36) Dependendo da composição, os medicamentos 

injetáveis podem possuir uma ação mais 

rápida, mais duradoura ou mais localizada do 

que os medicamentos orais, propriedades 

essas que são essenciais em diversos 

momentos da medicina, seja durante uma 

emergência médica ou uma pequena cirurgia. 

Assim as injeções intramusculares em 

indivíduos adultos, com volumes próximos a 5 

ml, devem ser administradas 

preferencialmente, 

 

(A) na região ventroglútea, com o paciente em 

decúbito dorsal ou lateral. 

(B) no músculo deltóide, dada à facilidade de 

aplicação. 

(C) com o paciente na posição de pé, a fim de 

agilizar o procedimento. 

(D) no quadrante inferior da região dorsoglútea, 

por ser a área de menor risco de lesão do 

nervo ciático. 

 

37) Uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) é 

 

(A) A universalização do atendimento, sem 

discriminação de qualquer ordem 
previdenciária ou social. 

(B) A centralização política em nível federal e 

descentralização administrativa e financeira 
em níveis estadual e municipal. 

(C) O incentivo à dicotomia preventivo-curativa, 

através da articulação das medidas em níveis 
primário, secundário e terciário. 

(D) O fortalecimento do poder das Unidades 

Federadas no atendimento público à saúde, 
transferindo à União o controle exclusivo da 

rede privada. 

 

38) A organização dos serviços de saúde baseia-se 
na legislação do SUS, que prevê, como 

competência dos municípios, a prestação de: 

 
(A) Cuidados médico-hospitalares e médico 

individual, em todos os níveis de 

complexidade, delegando aos governos 

estaduais os programas de saúde coletiva. 
(B) Serviços de emergência médica, delegando ao 

nível federal a execução de programas de 

saúde coletiva e o atendimento altamente 
especializado. 

(C) Serviços de saúde coletiva em conjunto com o 

setor privado, delegando a responsabilidade 
da assistência hospitalar aos convênios de 

saúde. 

(D) Serviços de atendimento à saúde da 
população, com cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado. 

 



 

                                                                                                                                                          Página 10 de 10 
  

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

       CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DE AMAPÁ DO MARANHÃO - MA 

 

39) As Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs) são muito frequentes em nosso meio e 

são doenças que passam de uma pessoa para 

outra através da relação sexual sem 

preservativo. Qual a doença Sexualmente 

Transmissível (DST) caracterizada por lesão 

ulcerada, dolorosa e destrutiva, róseo 

avermelhada, com comprometimento 

ganglionar inguinal supurativo? 

 

(A) Monilíase 

(B) Cancro Mole 

(C) Condiloma 

(D) Tricomoníase 

 

40) Os dois fatores considerados indispensáveis 

na prevenção de infecção hospitalar são: 

 

(A) Instituir um tempo máximo de internação e 

educar o corpo clínico sobre o tempo de 

hospitalização. 

(B) Preferir as veias dos membros inferiores para 

inserção de cateteres e realizar o rodízio 

venoso em intervalos de 48 (quarenta e oito) 

horas. 

(C) Utilizar antimicrobianos para prevenir 

pneumonias e usar salas exclusivas para 

cirurgias contaminadas. 

(D) Realizar lavagem das mãos e fazer a 

tricotomia, no cliente, restrita ao local da 

incisão cirúrgica. 

 

 




