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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA 
Concurso Público para o Provimento do cargo de 

 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

  LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 

1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala. 

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame.  

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

o seu caderno de questões.  

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação. 

6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma. 

7)  No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 

preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:  

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão. 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 

com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame. 

........................................................................................................................................................................................................

. 

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

Leia o texto seguinte 
 
Pela Décima Vez 

Noel Rosa 

Jurei não mais amar pela décima vez 

Jurei não perdoar o que ela me fez 

O costume é a força que fala mais forte do que a natureza 

E nos faz dar provas de fraqueza 

Joguei meu cigarro no chão e pisei 

Sem mais nenhum aquele mesmo apanhei e fumei 

Através da fumaça neguei minha raça chorando, a repetir: 

Ela é o veneno que eu escolhi pra morrer sem sentir 

Senti que o meu coração quis parar 

Quando voltei e escutei a vizinhança falar 

Que ela só de pirraça seguiu com um praça ficando lá no 

xadrez 

Pela décima vez ela está inocente nem sabe o que fez 

 
01. Na música, o poeta faz uma associação linear entre 
 
a) o costume e a natureza. 
b) o vício do cigarro e a paixão pela mulher. 
c) a fumaça do cigarro e a natureza 
d) o costume e o cigarro 
e) a fumaça do cigarro e o costume. 
 
02. Em um dos versos é destacada a palavra praça. No 
texto, de forma não ser modificado o sentido da letra da 
música, essa palavra não poderia ser substituída por 
 
a) guarda 
b) policial 
c) milico 
d) PM 
e) fiscal 
 
03. Pelo que diz o texto, pode-se dizer que, EXCETO 
 
a) para o poeta, o costume é mais forte que a natureza. 
b) ele soube de mais uma traição da sua (dele) mulher por 
intermédio das falas dos vizinhos. 
c) apanhar a “bagana” do cigarro para fumar é uma 
demonstração da força superior da natureza. 
d) para ele, a paixão pela mulher (dele) é um veneno. 
e) a mulher do poeta é ingênua, não sabe o faz. 
 
04. No texto, de forma não se modificar o sentido dado ao 
verso, a expressão de pirraça pode ser substituída pela 
expressão 
 
a) por picardia. 
b) por vingança. 

c) por fantasia. 
d) por discórdia. 
e) por manha. 
 
05. Pelo que escreve o poeta, comparando-se o penúltimo e 
o último verso se observa um possível sentido de 
 
a) subordinação 
b) coordenação 
c) adição 
d) contradição 
e) complementação  
 
06. No terceiro verso é destacado o vocábulo que. No verso, 
o vocábulo que assume a função sintática de 
 
a) advérbio 
b) preposição 
c) conjunção 
d) pronome relativo 
e) outra função sintática, diferente das acima elencadas. 
 
07. No texto, observa-se a palavra fraqueza, em destaque. 
Sobre o processo de formação deste vocábulo, o processo 
observado é 
 
a) composição por justaposição. 
b) derivação parassintética.  
c) derivação sufixal 
d) derivação regressiva 
e) derivação imprópria 
 
Leia o texto seguinte 
 

Antes de se recolher, Paloma 
retirava dali os papéis e a tinta, 
varria com uma vassoura de 
piaçava o chão em cerâmica, 
fazendo daquele piso um bom 
lugar para BOLOTA, o cachorro 
de Paloma, dormir. 
  
08. No texto, está grifada a expressão os papéis e a tinta. 
Na oração, a função sintática desta expressão é 
 
a) objeto direto  
b) sujeito composto 
c) objeto indireto 
d) predicativo do sujeito 
e) adjunto adnominal 
 
09. Conforme as regras gramaticais, o segundo vocábulo 
em destaque (cachorro), contém 
 
a) um tritongo. 
b) um dígrafo e um encontro consonantal.  
c) um hiato. 
d) um hiato e um dígrafo. 
e) dois dígrafos. 

http://www.orkut.com.br/Main
http://letras.mus.br/noel-rosa-musicas/
http://www.orkut.com.br/Main
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10. Leia o texto seguinte, no qual se atenta para a 
existência de duas lacunas 
 
Se ela, Maria, se ............ a trabalhar e estudar mais e 
jamais se .............. diante das adversidades da vida, 
acabaria vencendo. 
 
Assinale a alternativa que preenche, na ordem, de forma 
correta, as duas lacunas do texto acima 
 
a) dispuzesse – detivesse. 
b) dispusesse – detivesse. 
c) dispusesse – detesse.  
d) disposse – detesse. 
e) dispuzesse – detesse.  
 

MATEMÁTICA 
 
 
11. Observe a expressão seguinte 
 

N = √√        
 
Em porcentagem, o valor de N é igual a 
 
a) 6% 
b) 7% 
c) 20% 
d) 24% 
e) 12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Sabe-se que em uma série numérica, formada por 
números inteiros, cada termo é a soma do termo anterior 
mais um valor constante. Nesta série o sexto termo vale 
40 e o décimo termo é igual a 104.  
O quarto termo desta série é igual a 
 
a) 6 
b) 8 
c) 16 
d) 4 
e) 24 

 
 
 
 
 
 
 

13. Uma escola de Barra do Corda tem 750 alunos e 
comprou lanche suficiente para todos os alunos durante 25 
dias. Se, por questões burocráticas, o lanche adquirido deve 
ser dividido com outra escola com 500 alunos, a quantidade 
de lanches já comprados seria suficiente para um número 
de dias igual a: 
 
a) 10 
b) 18 
c) 12 
d) 15 
e) 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Observe a figura seguinte, que representa a planta com 
as dimensões de um terreno localizado na localidade 
Calumbi, em Presidente Dutra. 
 

 
 
O semiperímetro deste terreno é igual a 
 
a) 610dm 
b) 610dam 
c) 122m 
d) 6,10hm 
e) 0,61km 
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15. Astrobaldo Ferreira é aplicado jogador de basquete. 
Sabe-se que em um jogo de basquete, cada cesta vale 1, 
2 ou 3 pontos. Se, numa partida de basquete, disputada 
em Floriano, Astrobaldo Ferreira fez 12 cestas, e, no total, 
fez, 25 pontos. Pode-se afirmar que o número máximo de 
cestas de 3 pontos que Astrobaldo, fez nesta partida foi 
de: 
 
a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 
e) 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leia o texto seguinte (p/questões 16 e 17) 
Somando-se, hoje, as idades de Paulo, Pedro, Procópio e 
Propércio, computa-se 119 anos. Paulo é 3 anos mais 
velho do que Pedro, que é 9 anos mais novo do que 
Procópio. Procópio, por sua vez, é 2 anos mais velho do 
Propércio 
 
16. Daqui a 10 anos, Procópio terá:  
 
a) 44. 
b) 47. 
c) 46. 
d) 48. 
e) 45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Pode-se afirmar que 
 
a) hoje, a idade de Pedro é 23 anos. 
b) hoje, a idade de Paulo é 26 anos. 
c) Pedro, em 2020, terá 35 anos. 
d) Dentre os quatro, Propércio é o mais velho. 
e) Paulo, em 2020, terá 36 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Observe o quadro seguinte, no qual é calculado o MDC 
de dois números, 380 e 320. 
 

 
O valor numérico correspondente à letra C é igual a 
 
a) 80 
b) 20 
c) 40 
d) 60 
e) 50 
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19. Observe a sequencia alfanumérica seguinte 

F4    H7    J10   .....   ......   ....... 
 
O sexto termo desta sequência é 
 
a) N16 
b) P17 
c) O19 
d) L17 
e) P19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Zé Mário, comerciante do Mercado do Cruzeiro, em 
Floriano (PI), vendia determinada mercadoria a R$50,00 a 
arroba. Determinada semana, por razões do transporte, 
aumentou o preço de venda desse produto em 25%. Na 
semana seguinte, refez seus cálculos reduziu o preço 
praticado, após o aumento, em 20%. Neste caso, o preço 
da arroba dessa mercadoria ficou em: 
 
a) R$70,00 
b) R$50,00 
c) R$65,50 
d) R$62,50 
e) R$63,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 

LOCAIS 
 

21. São penalidades a serem impostas pelos Conselhos 
Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que 
determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, 
quando o profissional incorre em infrações éticas e 
disciplinares, EXCETO: 

 
a) Advertência verbal. 
b) Privação da liberdade. 
d) Censura. 
e) Suspensão do Exercício Profissional. 
d) Cassação do direito ao Exercício Profissional. 

 
22. Marque a alternativa que apresenta apenas fatores de 
risco para o desenvolvimento e agravamento da 
hipertensão. 
 
a) Alimentação hipocalórica, vida sedentária, estresse e 
obesidade. 
b) Excesso de sal na alimentação, ingesta de álcool, 
atividade física regular e tabagismo. 
c) Dieta hipossódica, contraceptivos hormonais, tabagismo e 
obesidade. 
d) Excesso de açúcar na alimentação, estresse, vida 
sedentária e repouso prolongado. 
e) Excesso de sal na alimentação, vida sedentária, 
tabagismo e obesidade. 
 
23. NÂO é uma das regiões indicadas para aplicação de 
injeção intramuscular. 
 
a) Região deltoidiana - músculo deltoíde. 
b) Região abdominal – músculo reto abdominal. 
c) Região ventro-glútea ou de Hachstetter - músculo glúteo 
médio. 
d) Região da face ântero-lateral da coxa - músculo vasto 
lateral (terço médio). 
e) Região dorso-glúteo - músculo grande glúteo (quadrante 
superior externo). 
  
24. É um agente desinfetante de amplo espectro, barato, 
não tóxico dentro de suas especificações. Está indicado 
para desinfecção e descontaminação de superfícies e de 
artigos plásticos e borracha como máscaras de inalação, 
nebulizadores, cânulas de Guedel, dentre outros. 
 
a) glutaraldeído 
b) formaldeído 
c) compostos fenólicos 
d) hipoclorito 
e) quaternário de amônia 
 
25. Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta 
somente vacinas produzidas por vírus vivo atenuado. 
 
a) Contra paralisia infantil e contra tétano. 
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b) Contra difteria e contra raiva. 
c) Contra sarampo e contra caxumba. 
d) Contra rubéola e contra coqueluche.  
e) Contra tétano e contra raiva. 

 
26. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 50% da 
população com diabetes não sabe que são portadores da 
doença, algumas vezes permanecendo não 
diagnosticados até que se manifestem sinais de 
complicações. São sintomas clássicos de Diabetes, 
EXCETO: 
 
a ) palpitação 
b) poliúria 
c) polidipsia  
d) polifagia   
e) perda involuntária de peso 
 
27. A equipe de enfermagem deve trabalhar de forma 
coordenada e integrada para atingir os objetivos da 
instituição, a satisfação pessoal e profissional e o 
desempenho grupal. Sobre relacionamento interpessoal e 
fatores que facilitam o trabalho em equipe, marque a 
alternativa INCORRETA. 
 
a) Esforço conjunto para o alcance dos objetivos 
propostos. 
b) Comunicação eficiente entre os membros da equipe. 
c) Cooperação com o chefe e colegas. 
d) Individualismo. 
e) Respeito às pessoas. 
 
28. Dose é a quantidade de uma droga administrada no 
organismo, a fim de produzir efeito terapêutico. Chama-se 
dose de manutenção 
 
a) A quantidade de uma droga que causa a morte de uma 
pessoa. 
b) A dose necessária para manter os níveis desejáveis de 
medicamento, na corrente sanguínea e nos tecidos, 
durante o tratamento. 
c) A quantidade de uma droga que ultrapassa a dosagem 
terapêutica e que, portanto, causa perturbações, por vezes 
de muita gravidade, mas o paciente pode ser socorrido a 
tempo, evitando, assim, o êxito letal. 
d) A maior quantidade de uma droga, capaz de produzir 
efeito terapêutico, sem apresentar efeitos indesejáveis. 
e) A menor quantidade de uma droga, capaz de produzir 
efeito terapêutico. 
 
29. Curativo é o cuidado que se dispensa a uma ferida. 
Sobre este assunto analise as proposições abaixo e 
marque a alternativa INCORRETA. 

 
a) O curativo tem como finalidade evitar a contaminação 
das feridas limpas. 
b) Deixar a ferida e o material estéril expostos o mínimo de 
tempo possível. 

c) Começar os curativos pelos infectados (sépticos) e fazer 
os mais limpos ( assépticos)  por último. 
d) Não conversar ao manipular material estéril ou sobre a 
ferida. 
e) Não tocar o material estéril nas bordas dos frascos e 
soluções. 
 
30. O parto é a fase resolutiva do ciclo gravídico, que 
consiste na expulsão ou extração do feto e de seus anexos 
do organismo materno. A sequencia correta dos períodos 
clínicos do parto é 
 
a) Contração-dilatação-expulsão 
b) Dilatação-explusão-dequitação 
c) Contração-expulsão-dequitação 
d) Dilatação-dequitação-expulsão 
e) Dilatação-expulsão-reparação 
 
31. O Crescimento e o Desenvolvimento são indicadores da 
saúde das crianças. O acompanhamento destes processos 
se constitui na ação principal da assistência à saúde da 
criança. Sobre estes processos analise as proposições 
abaixo e marque a resposta ERRADA. 
 
a) O Crescimento e o Desenvolvimento dependem do 
organismo da criança e do ambiente onde vive, os quais são 
decorrentes de vários fatores. 
b) A criança dobra de peso aos 5 meses e triplica aos 12 
meses. 
c) No primeiro ano, a criança cresce, em estatura, cerca de 
20% da estatura do nascimento. 
d) O peso é a medida mais importante para a avaliação do 
crescimento da criança e do seu estado nutricional. 
e) A circunferência da cabeça aumenta rapidamente no 
primeiro ano de vida, a fim de adaptar-se ao crescimento do 
cérebro. Quando o perímetro cefálico cresce mais 
rapidamente que o esperado, deve ser investigado a 
presença de hidrocefalia. 
 
 
32. A Hanseníase é uma doença infecciosa e transmissível, 
de evolução crônica e que tem cura. No Brasil ainda se 
constitui em um problema de saúde pública que exige uma 
vigilância resolutiva. A Hanseníase é causada pelo 
 
a) Aedes aegypti.  
b) Mycobacterium tuberculosis. 
c) Schistosoma mansoni. 
d) Mycobacterium leprae. 
e) Trypanossoma cruzi. 

  
33. A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 
compreende um grupo de afecções associadas à obstrução 
crônica do influxo de ar nos pulmões. Identifique nas 
alternativas abaixo aquela que NÃO apresenta uma causa 
de DPOC. 
 
a) Infecção. 
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b) Fumo. 
c) Poluição do ar. 
d) Alergias. 
e) Sedentarismo. 
 
34. São cuidados prestados pelo Técnico em Enfermagem 

no pós-operatório imediato, EXCETO. 
 
a) Fazer controle de diurese para avaliação do 
funcionamento renal. 
b) Anotar o volume e o aspecto das drenagens. 
c) Observar e anotar o estado externo dos curativos 
(sangramentos). 
d) Observar e anotar a aceitação da dieta. 
e) Manter corretos os gotejamentos das infusões venosas 
para se prevenir hipovolemia, distúrbios eletrolíticos ou 
sobrecarga cardíaca. 
 
35. A Mastite é uma inflamação das glândulas da mama 
causada pela penetração de patógenos nas fissuras do 
mamilo. Leva a um acúmulo de leite na mama e acontece 
com maior frequência no pós-parto, principalmente na 
primeira gestação. Compõem o quadro clínico da Mastite, 
EXCETO. 
 
a) Hematoma. 
b) Eritema. 
c) Edema. 
d) Febre. 
e) Calafrios. 

 
36. O atual Município de Presidente Dutra, era conhecido 
antigamente pela denominação de 

 
a) Passagem Franca 
b) Curador 
c) Mearim 
d) Firmino 
e) Corrente 
 
37. No universo da fé religiosa, é o padroeiro(a) do 
Município de Presidente Dutra, no Maranhão: 
 
a) São Bento 
b) São Paulo 
c) Nossa Senhora Aparecida 
d) São Sebastião 
e) São Domingos 
 
38. Não é povoado do Município de Presidente Dutra 
 
a) Angical 
b) Palma 
c) Belém  
d) Calumbi 
e) Lagoa Alegre 
 

39. Município da Microrregião de Presidente Dutra que se 
situa a nordeste de Presidente Dutra e não fazem fronteira 
entre si 
 
a) Gonçalves Dias 
b) Senador Alexandre Costa 
c) Fortuna 
d) Governador Luiz Rocha 
e) Governador Archer 
 
40. O Município de Presidente Dutra se situa ........... de São 
José dos Basílios. A lacuna acima é preenchida 
corretamente pela informação disposta na alternativa 
 
a) ao Sul 
b) ao Norte 
c) a Leste 
d) a Oeste 
e) a Nordeste 
 




