
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES-MA                                                         CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Língua Portuguesa                      (10 questões)     

                                                                                                                      
                                                                                                                            

Texto para as questões 1 a 5: 

 

Quando a ambição passa dos limites 

Ser determinado, extremamente comprometido com 
o trabalho e ter uma forte vontade de crescer 
profissionalmente são algumas características de 
pessoas ambiciosas, que, por sua vez, são muito 
apreciadas no ambiente de trabalho. 

Contudo, alertam especialistas, quando a ambição 
passa dos limites, as conseqüências podem ser 
desastrosas. “Quando a ambição passa a ser 
obsessiva e existe um desejo compulsivo de crescer, 
a pessoa acaba construindo uma imagem negativa, o 
que pode comprometer o relacionamento com 
colegas, os resultados da equipe e o próprio 
desenvolvimento da carreira do profissional”, explica 
a psicóloga Clarice Barbosa. 

O consultor de carreiras da Catho Consultoria em 
Recursos Humanos, Renato Waberski, concorda e 
acrescenta: “ a pessoa acaba não obtendo o que tanto 
deseja, perde espaço dentro da empresa e a confiança 
do chefe”. 

Segundo os especialistas, dentre os sinais de que a 
ambição está se tornando obsessiva, estão a 
arrogância, o individualismo e o egocentrismo. Além 
disso, em muitos casos, o profissional falta com a 
ética, sendo capaz de prejudicar outras pessoas. 

“Normalmente, a pessoa que tem uma ambição 
negativa não acredita que pode crescer 
profissionalmente apenas investindo em si, 
aperfeiçoando seus conhecimentos, participando de 
cursos ou treinamentos e, então, acaba deixando de 
lado os valores que as empresas tanto prezam, como 
ética, trabalho em equipe e demonstração de 
confiança no trabalho que exerce junto com a 
equipe”, argumenta a diretora executiva da Ricardo 
Xavier Recursos Humanos, Heloísa Gontijo. 

Para ela, a falta de maturidade é uma das principais 
causas da ambição sem limites. Contudo, ambientes 
extremamente competitivos também podem resultar 
em tal situação. “Nas áreas em que a cobrança por 
metas é exacerbada, os profissionais estão mais 
propensos a desenvolverem este tipo de atitude”, diz 
Waberski. 

Por fim, de acordo com os entrevistados, na maior 
parte dos casos, a ambição obsessiva passa 
despercebida pela própria pessoa. Por isso, dizem, é 
necessário prestar atenção nas próprias atitudes e 
especialmente em como as pessoas se relacionam 
com você. 

Assim, explicam, o profissional poderá repensar suas 
atitudes e salvar a própria carreira e os 
relacionamentos pessoais. 

(www.administradores.com) 
 

1. A idéia central do texto afirma que: 

a) A ambição sem limites traz características 
positivas para o profissional. 

b) A falta de ética não está diretamente ligada à 
ambição negativa. 

c) O egocentrismo é uma característica 
perfeitamente tolerável nas empresas. 

d) A ambição profissional sem limites é elemento 
causador de prejuízos ao empregado, aos 
colegas de profissão e também à empresa. 

e) As empresas preferem contratar o profissional 
que centraliza todas as atividades em sua pessoa. 

 

2. No trecho “Segundo especialistas, dentre os sinais 
de que a ambição está se tornando obsessiva, estão a 
arrogância, o individualismo e o egocentrismo.”, a 
palavra grifada é formada pelo processo de: 

a) derivação prefixal e sufixal 

b) derivação parassintética 

c) derivação sufixal 

d) derivação prefixal 

e) derivação justaposta 

 

3. “Por isso, dizem, é necessário prestar atenção nas 
próprias atitudes e especialmente em como as 
pessoas se relacionam com você”. 

A expressão grifada assume o valor de: 

a) adição 

b) conclusão 

c) adversidade 

d) alternância 

e) proporcionalidade 
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4. A palavra destacada em “Contudo, ambientes 
extremamente competitivos também podem resultar 
em tal situação.”, pode ser substituída, sem que haja 
alteração de sentido, por: 

a) mas também 

b) entretanto 

c) assim que 

d) logo 

e) por isso 

 

5. “Assim, explicam, o profissional poderá repensar 
suas atitudes e salvar a própria carreira e os 
relacionamentos pessoais.”  

Com base na leitura do fragmento acima, identifique 
a alternativa em que o par de palavras assume a 
mesma função sintática no trecho: 

a) assim – profissional 

b) atitudes – própria 

c) o – profissional 

d) própria – pessoais 

e) explicam – pessoais 

 

6. No período “Como se sabe, os moradores dos 
bairros atingidos pelo Tsunami tiveram que deixar 
suas casas.” 

O termo em destaque pode ser classificado 
morfologicamente como uma conjunção: 

a) causal 

b) comparativa 

c) consecutiva 

d) conformativa 

e) concessiva 

 

7. “Os executivos da empresa o rodeavam tentando 
fazer com que visse a necessidade de contratar um 
número maior de profissionais.” 

O verbo grifado só não pode ser utilizado na forma: 

a) rodeiam 

b) rodeavam 

c) rodeiemos 

d) rodeei 

e) rodeio 

 

8. De acordo com a norma padrão, assinale a 
alternativa que apresenta incorreção no emprego da 
regência: 

a) Aquela é a livraria onde foi lançado o romance 
recorde de vendas. 

b) Observo algumas teses a cujas idéias procuro 
me orientar. 

c) Esse é o projeto cuja finalidade é a reflexão 
sobre a nacionalidade. 

d) Há vários bons poemas de que se tem 
conhecimento. 

e) As características pelas quais um grupo se 
identifica devem ser preservadas. 

 

9. A alternativa que apresenta erro no emprego do 
acento indicativo de crase é: 

a) Não querem ir àquele encontro no clube pela 
manhã. 

b) Os estudantes se referiam à decisão da escola de 
manter o antigo horário de aulas. 

c) Todos os estudantes vão à Copacabana para um 
agradável momento de descanso. 

d) O orador da turma fez referência àquele pedido. 

e) Graças à amizade, todos se comprometeram em 
ajudar aquele nobre estudante. 

 

10. No período “Ouço as justificativas dos que o 
consideram uma ameaça à vida na Terra e fico com a 
impressão de que estão certos.”, o número de artigos 
presentes é: 

a) 3 

b) 5 

c) 1 

d) 4 

e) 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O2 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES-MA                                                         CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  (05 questões)     

 
11. Leia e analise o texto abaixo: 
 A cidade de São Paulo comemorou 456 anos. 
Cortada pelos rios Tamanduateí, Pinheiros, Tietê e 
afluentes, vem apresentando problemas estruturais 
que agravam as enchentes que ocorrem em seus 
leitos. Há relatos desses períodos de cheias, em 
1820, escritos por José Bonifácio: “miserável estado 
em que se acham os rios Tietê e Tamanduateí, sem 
margens nem leitos fixos, sangrados em toda parte 
por sarjetas, que formam lagos que inundam esta 
bela planície”, indicando preocupação com o 
transbordamento de suas margens. 

 

(O Estado de S.Paulo, 24.01.2010. Adaptado.) 
  

A partir da leitura e análise do texto, identifique os 
problemas estruturais, que poderiam acentuar as 
enchentes. 

 

I. Despejo desordenado do lixo urbano. 
II. Impermeabilização do solo urbano. 
III. Ampliação de áreas verdes. 
IV. Crescimento de loteamentos junto aos cursos 
fluviais. 
V. Expansão da rede de circulação viária em 
avenidas de fundo de vale. 

Assinale a alternativa que indica todos os reais 
problemas estruturais apresentados que acentuam as 
enchentes da cidade de São Paulo no século XXI. 

 

a) I, IV e V. 
b) II, III, IV e V. 
c) I, II, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) I, III e V. 

 

12. Na análise do desenvolvimento regional do 
Brasil, vários estados do Nordeste sofreram menores 
impactos diante da atual crise mundial, indicando 
crescimento superior à média nacional. Esse 
crescimento é explicado  

a) pelo aumento da produção de bens exportados 
para os Estados Unidos.  

b) pela importância do setor petroquímico, que 
ampliou o número de empregos.  

c) pelo aumento do consumo interno facilitado pela 
influência dos programas sociais.  

d) pelo aumento da produção nas indústrias de 
celulose causado pelo barateamento do dólar.  

e) pelo estreitamento de negócios com a região 
Centro-Oeste, formando uma nova rede de 
relações.  

13. Uma das maiores preocupações da OMC 
(Organização Mundial do Comércio) é combater o 
chamado protecionismo, que se caracteriza por uma 
série de medidas postas em práticas por diversos 
países. Sobre essa postura protecionista são feitas as 
seguintes afirmativas: 
 

I. Uma característica protecionista é a garantia de 
preços mínimos para cada safra e prioridade para 
a compra da produção interna. 

II.  Taxação mais elevada sobre os produtos 
importados. 

III. Busca de acordos internacionais para aumentar as 
exportações, especialmente junto aos mercados de 
maior potencialidade. 

 

Assinale: 

a) Se apenas a afirmativa I for correta. 

b) Se apenas a afirmativa II for correta. 

c) Se apenas a afirmativa III for correta. 

d) Se as afirmativas I e II forem corretas. 

e) Se as afirmativas II e III forem corretas 

 
14. A Rodada Doha, promovida pela Organização 
Mundial de Comércio, não chegou a acordos 
importantes, devido  

a) às exigências trabalhistas de operários de 
fábricas localizadas em países emergentes, 
como México e Coréia do Sul. 

b) ao protecionismo agrícola dos países centrais, 
que afeta as exportações de países como China 
e Índia. 

c) às restrições ambientais do Protocolo de 
Kyoto, apoiadas pela União Européia, mas 
com resistência dos EUA. 

d) às novas barreiras sanitárias à exportação de 
produtos agrícolas de países centrais aos países 
periféricos. 

e) ao aumento nas exportações dos EUA para a 
China, apesar da crise financeira do país, 
gerada no setor imobiliário. 
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15. Observe a figura a seguir. 
  

 
Diário Popular, 01/10/2008 

  
A figura é alusiva ao recente cataclismo no centro 
financeiro do capitalismo mundial, que gerou uma 
intervenção sem precedentes do governo 
estadunidense no mercado para sanear o capitalismo 
financeiro. Essa crise inevitavelmente atingirá a 
todos. 
Nesses momentos de crise financeira, cresce em 
importância, na economia mundial, a consideração 
do risco país, um conceito que orienta os investidores 
internacionais sobre as melhores escolhas. 
  
Leia as afirmativas a seguir. O risco país  
I. determina o grau de instabilidade dos países 
emergentes de primeira linha: Brasil, Rússia, Índia e 
China, os que são congregados na expressão 
denominada Bric. 
II. indica, quanto maior, menor capacidade de atrair 
investimentos estrangeiros. Para tornar o 
investimento atraente, o país tem de elevar as taxas 
de juros que remuneram os títulos representativos da 
dívida. 
III. é calculado por agências de classificação de risco 
e por bancos de investimento. Países como 
Rússia, Bulgária, Marrocos, Filipinas, Polônia e 
outros não são considerados como dados 
comparativos no cálculo dos índices. 
IV. não é influenciado pela contração do crédito 
externo, ou pela queda do preço das ações e 
oscilações do dólar no cenário interno de um país, 
uma vez que depende do relacionamento com o 
mercado internacional. 

V. é um conceito que funciona como um termômetro 
psicológico do mercado internacional de 
investimentos, uma avaliação do grau de 
credibilidade econômica que determinado país 
inspira a quem estuda a possibilidade de nele aplicar 
o seu capital. 
 

Estão corretas, apenas, 
a) II e V. 
b) I e III. 
c) III, IV e V. 
d) IV e V. 
e) I, II e III. 

 

CONHECIMENTO LOCAL                                    (05 questões) 

 
16. Em 2011, Luis Domingues comemora sua 
emancipação política completando: 

a) 50 anos. 
b) 49 anos. 
c) 25 anos. 
d) 60 anos. 
e) 48 anos. 

 
17. A Câmara Municipal de Luis Domingues é 
composta por: 

a) 08 representantes. 
b) 10 representantes. 
c) 09 representantes 
d) 11 representantes. 
e) 12 representantes. 

 
18. Os símbolos municipais (brasão e bandeira) 
foram idealizados por: 

a) Benedito Pantoja Costa. 
b) Deolindo Antonio de Lima. 
c) Benedito Paiva Sodré. 
d) Floriano Catarino Matos. 
e) Antônio Deolindo Matos. 

 
19. O hino do município de Luis Domingues é de 
autoria de: 

a) Benedito Paiva Sodré. 
b) José Soares Ribeiro. 
c) Olavo Rodrigues da Costa. 
d) Davi Ribeiro de Oliveira. 
e) José Soares Pessoa. 
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20. A vegetação de Luis Domingues é representada 
principalmente por: 

a) O Cerrado e a Caatinga. 
b) A Floresta Equatorial e o Cerrado. 
c) O Manguezal e a Floresta Amazônica de Terra 

Firme. 
d) A Floresta Amazônica e Mata dos Cocais. 
e) A Mata dos Cocais e os Mangueirais. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO                           (20 questões) 
 
21. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas: 
(    ) Um técnico de enfermagem foi convidado a 
exercer atividade de gerência de um hospital e 
recusou o convite sob a justificativa de que não teria 
competência técnica para a atividade. Nessa situação, 
o profissional agiu de acordo com o código de ética 
da profissão, que assegura ao profissional o direito de 
recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 
competência legal. 
(     ) O profissional de enfermagem tem o dever de 
colocar seus serviços profissionais à disposição da 
comunidade e casos de emergência, epidemia e 
catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais. 
(    ) É um dever do profissional da enfermagem 
assinar ações de Enfermagem que não executou, bem 
como permitir que outro profissional assine as que 
executou. 
(    ) É proibido ao profissional de enfermagem 
administrar medicamentos sem conhecer a ação da 
droga e sem certificar-se dos riscos a eles associados. 
(    ) Negar-se a participar do aborto, alegando ser 
contra seus princípios. 
 

A seqüência CORRETA, de cima para baixo, é: 
a) V, V, F, V, V 
b) F, V, V, F, V 
c) V, F, F, V, F 
d) F, F, V, F, V 
e) V, F, V, V, V 

 
22.  A infração ao Código de Ética de Enfermagem 
pode ser classificada em: 

a) atenuante, grave ou agravante 
b) civil, criminal ou funcional 
c) leve, grave ou gravíssima 
d) advertência verbal, censura ou suspensão 
e) leve, censura ou multa 

 

23.  Ao proceder uma hemotransfusão o profissional 
da enfermagem deve tomar alguns cuidados, 
EXCETO: 

a) Confirmar que a transfusão foi prescrita. 
b) Verificar se o paciente assinou um 

consentimento por escrito de acordo com a 
política da instituição. 

c) Verificar a temperatura, pulso, respiração e 
pressão arterial do paciente estabelecendo uma 
referência para comparar os sinais vitais durante 
a transfusão. 

d) Puncionar uma veia calibrosa. 
e) Administrar o sangue gelado e usar via de 

acesso exclusiva. 
 

24.  A oxigenoterapia tem como finalidades reduzir o 
esforço ventilatório e aumentar os níveis de oxigênio 
nos alvéolos. Ao administrar oxigênio por cateter o 
profissional da enfermagem deve realizar os 
seguintes cuidados, EXCETO: 

a) Verificar a prescrição médica identificando o 
percentual de oxigênio a ser administrado. 

b) Reunir os materiais e equipamentos necessários 
e explicar ao paciente e aos familiares o 
procedimento e a sua necessidade. 

c) Mensurar a distância para introdução do cateter 
entre a ponta do nariz e o apêndice xifóide e 
marcar com esparadrapo. 

d) Instalar o fluxômetro na fonte de oxigênio, o 
frasco umidificador ao fluxômetro e administrar 
soro fisiológico no umidificador de acordo com 
o nível indicado no frasco. 

e) Fixar o cateter na face lateralmente atentando 
para não lesar a narina do cliente. 

 

25. É considerado como método contraceptivo de 
barreira o(a): 

a) Geléia espermaticida 
b) Pílulas combinadas 
c) Dispositivo intra-uterino (DIU) 
d) Método Ogino-Knaus 
e) Método de Billings 

 

26. É uma afecção de transmissão exclusivamente 
sexual, provocada pelo Haemophilus ducreyi: 

a) Uretrite gonocócica 
b) Sífilis 
c) Cancro Mole 
d) Herpes genital 
e) Tricomoníase genital 
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27.  É orientado que antes de administrar medicação 
digitálica se verifique o pulso do paciente, por que 
esta medicação pode provocar: 

a) o aumento da volemia  
b) o aparecimento de arritmias 
c) a diminuição da freqüência cardíaca 
d) aumento da freqüência cardíaca 
e) diminuição da volemia 

 
28.  A retinopatia da prematuridade é a substituição 
gradual da retina por tecido fibroso e vasos 
sanguíneos. O grupo que possui maior risco de 
desenvolver esse tipo de problema são os prematuros 
com peso inferior a 1.500g. Essa grave complicação 
é atribuída ao uso de: 

a) Oxigênio 
b) Óxido nitroso 
c) Óxido nítrico 
d) Umidade excessiva 
e) Insulina 

 
29.  A aplicação do colírio de nitrato de prata a 1% 
no saco conjuntival do recém-nascido tem como 
objetivo prevenir: 

a) Doença hemorrágica 
b) Hepatite B 
c) Oftalmia gonocócica 
d) Ressecamento da mucosa 
e) Tracoma 

 
30. Qual via de administração de medicamentos é 
contra-indicada para pacientes com hemofilia? 

a) Endovenosa 
b) Intramuscular 
c) Oral 
d) Subcutânea 
e) Retal 

 
31. O choque é caracterizado pelo insuficiente 
suprimento de sangue para os tecidos e células do 
corpo. São sinais e sintomas de choque, EXCETO: 

a) Hipotensão arterial 
b) Hipoperfusão tecidual 
c) Oligúria 
d) Pulso filiforme 
e) Sem alterações importantes do nível de 

consciência  
 

32. Uma das complicações da terapia endovenosa é a 
infiltração. Sobre esse tema analise as afirmativas 
abaixo: 

I. Uma infiltração ocorre quando uma solução 
venosa entra no tecido subcutâneo ao redor do 
local da punção venosa. 

II.  Quando ocorrer infiltração, interrompa a 
infusão. 

III. Para reduzir o desconforto da infiltração, eleve a 
extremidade para promover a drenagem venosa 
e diminuir o edema. 

IV.  Deve-se realizar terapia com calor para 
promover o retorno venoso. 

 

São afirmativas verdadeiras: 
a) I e II 

b) I, II e III 

c) II, III e IV 

d) II e III 

e) I, II, III e IV 

 
33. Flebite é uma inflamação da veia. Não é 
considerado um fator de risco para flebite: 

a) Tipo de material da cânula 

b) Irritação química de aditivos 

c) Drogas administradas por via intravenosa 

d) Posição anatômica da cânula 

e) Temperatura aumentada da pele 

 
34. Para evitar infecção, deve-se mudar a sonda de 
infusão de nutrição parenteral (NPT) a cada: 

a) 72 horas 
b) 24 horas 
c) 36 horas 
d) 48 horas 
e) 12 horas 

 
35. A manutenção de uma bolsa de drenagem de um 
cateter de Foley em posição pendente previne o(a): 

a) Refluxo urinário 
b) Retenção urinária 
c) Incontinência reflexa 
d) Incontinência urinária 
e) Retenção gástrica 
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36. A remoção de líquido da cavidade peritoneal 
através de uma punção ou uma pequena incisão 
cirúrgica através da parede abdominal sob condições 
estéreis corresponde a: 

a) Laqueadura varicosa 
b) Biópsia 
c) Paracentese 
d) Broncospcopia 
e) Endoscopia 
 

37. É importante orientar aos pacientes que utilizam 
insulina exógena a realização de rodízios dos sítios 
de injeção a fim de evitar: 

a) Reações alérgicas locais 
b) Resistência à insulina exógena 
c) Hiperglicemia matinal 
d) Lipodistrofia 
e) Hipoglicemia noturna 

 
38. As penalidades impostas pelos Conselhos 
Regionais de Enfermagem, por ordem de gravidade, 
são as seguintes: 

a) Advertência verbal, censura, multa e suspensão 
do exercício profissional 

b) Multa, censura, suspensão do exercício 
profissional e advertência verbal 

c) Advertência verbal, multa, censura e suspensão 
do exercício profissional 

d) Censura, suspensão do exercício profissional, 
multa e advertência verbal 

e) Suspensão do exercício profissional, censura, 
multa e advertência verbal 

 
39. É considerado neonato a criança que possui: 

a) até 1 ano 
b) até 28 dias 
c) até 60 dias 
d) até 4 meses 
e) até 15 dias 

 
40. Após a abertura dos frascos as vacinas precisam 
ser utilizadas dentro de um prazo determinado. A 
validade da vacina BCG, após aberto o frasco, é: 

a) 24 horas 
b) 5 dias 
c) 8 horas 
d) 6 horas 
e) Até o final do frasco 
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