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LÍNGUA PORTUGUESA
Pensar antes de reagir
Augusto Cury
Pensar antes de reagir é uma das
ferramentas mais nobres de quem decifra os mais
altos níveis do código da autocrítica. Nos primeiros
trinta segundos de tensão, cometemos os maiores
erros de nossa vida, falamos palavras e temos
gestos diante das pessoas que amamos que jamais
deveríamos expressar.
Nesse rápido intervalo de tempo, somos
controlados pelas zonas de conflitos que bloqueiam
milhares de outras janelas, impedindo o acesso de
informações que nos subsidiariam a serenidade, a
coerência intelectual, o raciocínio crítico. Um
intelectual pode dar uma conferência brilhante e
responder a todas as perguntas da platéia com
maestria, mas quando um colega de trabalho faz
uma pergunta que o contraria, pode perder a
serenidade da resposta. Reagir sem elegância. Um
médico pode ser muito paciente com as queixas de
seus pacientes, mas muitíssimo impaciente com as
reclamações de seus filhos. Pensa antes de reagir
diante de estranhos, mas não diante de quem ama.
Não sabe fazer a oração dos sábios nos focos de
tensão, o silêncio. Só o silêncio preserva a sabedoria
quando somos ameaçados, criticados, injustiçados.
Se vivermos debaixo da ditadura da
resposta, da necessidade compulsiva de reagir
quando pressionados, cometeremos erros, alguns
muito graves. Vivemos em uma sociedade
barulhenta, que frequentemente detesta o silêncio.
Cada vez mais percebo que as pessoas estão
perdendo o prazer de silenciar, se interiorizar,
refletir, meditar. O dito popular de contar até dez
antes de reagir é imaturo, não funciona. O que estou
propondo é o silêncio filosófico. O silêncio não é se
aguentar para não explodir, o silêncio é o respeito
pela própria inteligência. É o respeito pela própria
liberdade, a liberdade de se obrigar a reagir em
situações estressantes. Quem faz a oração dos
sábios não é escravo do binômio do bateu-levou.
QUESTÃO 01

Segundo o texto qual a melhor forma de uma pessoa
reagir frente aos conflitos do dia a dia é, exceto:
a) Pensando antes de reagir;
b) Usando o raciocínio critico;
c) Respondendo a algumas perguntas com
maestria;
d) Usando de serenidade;
e) Ficando em silêncio.
Instituto Machado de Assis – IMA

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
QUESTÃO 02

O autor deixa subentendido que devemos adotar
uma nova filosofia de vida, diferente da que sempre
se propagou, qual é essa filosofia de vida?
a) Aprender a perdoar;
b) Agüentar, para não explodir;
c) Ignorar a pergunta;
d) Contar até dez antes de reagir;
e) Adotar o silêncio como resposta.
QUESTÃO 03

“Um médico pode ser muito paciente com as
queixas

de

seus

pacientes,

mas

muitíssimo

impaciente com as reclamações de seus filhos”.
Nesta frase temos a palavra “paciente” usada com
dois sentidos diversos. Quando isso ocorre dizemos
que elas:
a) homônimas;
b) antônimas;
c) anônimas;
d) parônimas;
e) sinônimas.
QUESTÃO 04

De acordo com a norma para acentuação gráfica ,
apenas

uma

alternativa

apresenta

acentuação

gráfica correta:
a) Paraíso, fóssil, série;
b) Saida,também,cajú;
c) Pontapé, pacaembu, feíura;
d) Préambulo, palácio, geléia;
e) Estábulo, caféina, sofá.

QUESTÃO 05

A alternativa que contém apenas substantivos
abstratos é;
a) Cachoeira e maldade;
b) Beleza e alface;
c) Guaraná e poluição;
d) Sujeira e limpeza;
e) Abacaxi e liberdade.
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QUESTÃO 06

QUESTÃO 10

A única alternativa que apresenta ao mesmo tempo
flexão de gênero e de número é:

Assinale a opção errada, quanto a figura de
linguagem:

a) Nu e nus;

a) A vida é um palco iluminado. (metáfora);

b) São e sãs;

b) Já disse mais de um milhão de vezes!

c) Cruas e crus;

(hipérbole);

d) Saboroso e saborosas;

c) As velas do Mucuripe / saíram para pescar.

e) Linda e gentil.

(sinédoque);
QUESTÃO 07

Assinale

a

d) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas...
alternativa

em

que

os

pronomes

substituem corretamente as palavras destacadas.
1. Assistimos a apresentação das escolas de
samba;
2. O governo assiste os desabrigados;
3. Ele aspira o aroma das rosas.
a) A, ela, o;
b) O, os, a;
c) A, os, o;
d) A, ela, eles;
e) A, eles, ele

(hipérbato);
e) Aproveite a vida enquanto a morte não chega.
(sinestesia).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11

Sobre a Evolução da Enfermagem através da
História, analise os itens abaixo, no que diz respeito
ao Período Florence Nightingale:
I- Enaltecia uma disciplina rigorosa, do tipo militar

QUESTÃO 08

II- Exigia Qualidade Moral das candidatas, para o

Leia com atenção as frases, veja as palavras em

ingresso na Escola de Enfermagem

negrito na frase e marque a opção correta, com

III-A Enfermagem tinha caráter empírico

relação a função que assumem na frase:

a) Apenas o item I está correto

a) Comer e beber são atos naturais no ser

b) Apenas os itens I e II estão corretos

humano. (predicado verbal);

c) Apenas os itens I e III estão corretos

b) Ninguém é de ninguém. (predicado nominal);

d) Apenas os itens II e III estão corretos

c) Hoje pela manhã, eu vi a Laura comprando

e) Todos os itens estão corretos

doces. (sujeito composto);
d) Julieta precisa de um grande amor para sua
vida. (complemento nominal);
e) Sou uma pessoa muito feliz. (sujeito simples).
QUESTÃO 09

Assinale a frase que corresponde a um período
composto por coordenação:
a) Ninguém mais espera que ela volte.
b) Ela fez tudo certo, que ela não é boba.
c) É importante que saibamos responder bem as
perguntas.
d) Leu tanto que decorou o texto todo.
e) O país tem necessidade de que se faça justiça a
seus mártires.
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QUESTÃO 12

De acordo com Princípios Éticos na Enfermagem, o
profissional poderá:
a) Negar assistência de Enfermagem em caso de
urgência ou emergência.
b) Abandonar o cliente em meio a tratamento com
garantia de continuidade de assistência.
c) Participar de tratamento sem consentimento do
cliente ou representante legal.
d) Promover a eutanásia ou cooperar em prática
destinada a antecipar a morte do cliente.
e) Provocar

aborto,

ou

cooperar

em

prática

destinada a interromper a gestação.
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QUESTÃO 13

É a capacidade patogênica de um agente biológico,

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
QUESTÃO 16

Sobre Desinfecção é correto afirmar:

medida pela mortalidade que ele produz e/ou por
seu poder de invadir tecidos do hospedeiro:

a) É o método de eliminação parcial ou total de
microrganismos dos artigos e superfícies.

a) Virulência
b) Estabilidade
c) Eliminação do Agente
d) Modo de Transmissão
e) Dose Infectante
QUESTÃO 14

b) São instrumentos de diversas naturezas que
podem ser veículos de contaminação.
c) Processo físico ou químico que elimina as
formas vegetativas de micro-organismos, exceto
os esporulados.
d) É o conjunto de métodos empregados para
impedir

que

Associe as colunas abaixo e marque a alternativa

equipamento

correta:

contaminado.

determinado
e/ou

local,

superfície,

instrumental

seja

( A ) Classe de risco 1
( B ) Classe de risco 2

QUESTÃO 17

( C ) Classe de risco 3

Segundo o artigo nº 13 da Lei do Exercício

( D ) Classe de risco 4

Profissional, o Auxiliar de Enfermagem, como
membro da equipe de Enfermagem de uma CME (

(

) Vírus Ebola

Central

(

) Vírus da Rubéola

atribuição, EXCETO:

(

) Bacilos Subtilis

(

) Vírus da Imunodeficiência Humana

de

Material

Esterelizado)

tem

como

a) Participar de reuniões de enfermagem e de
avaliações, de acordo com as solicitações do
enfermeiro.

a) B, A, C, D
b) D, B, C, A
c) B, C, A, D
d) C, B, A, D
e) D, B, A, C
QUESTÃO 15

b) Preparar e esterilizar os artigos e instrumental
cirúrgico.
c) Guardar

e

distribuir

todos

os

artigos

esterilizados.
d) Emitir

parecer

técnico

na

compra

de

equipamentos e materiais de que dispõe a
unidade.

É quando substâncias químicas são usadas para

e) Todas as alternativas estão corretas.

destruir bactérias patogênicas sobre superfícies
animadas, como por exemplo, a pele:

QUESTÃO 18

a) Esterilização

São Esterilizações por meio químico, EXCETO:

b) Assepsia

a) Formaldeído

c) Anti-Sepsia

b) Glutaraldeído

d) Desinfecção

c) Óxido de etileno

e) Bacteremia

d) Radiação Ionizante
e) Peróxido de hidrogênio
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 22

Sobre Imunização, analise os itens abaixo:
I. São

produtos

Imunizantes;

vacinas,

soros

a) Prevenir a Contaminação

heterólogos e soros homólogos.
II. Os Soros Homólogos são de imunoglobulinas

b) Promover Cicatrização
c) Proteger a Ferida

animais.
III. O Brasil recebeu o Certificado de Eliminação da

d) Reter Secreção
e) Todas as alternativas são verdadeiras

Poliomielite em 12 de dezembro de 1994.
a)
b)
c)
d)
e)

São finalidades do Curativo, EXCETO:

Apenas o item I está correto
Apenas os itens I e II estão corretos
Apenas os itens I e III estão corretos
Apenas os itens II e III estão corretos
Todos os itens estão corretos

QUESTÃO 23

A Freqüência cardíaca é um importante Sinal Vital,
sobre ela, analise os itens abaixo e marque a

QUESTÃO 20

O uso da Vacina é Contra-Indicado em casos,

alternativa correta:

EXCETO:
a) De doença neurológica pregressa, com seqüela

I.

Bebês de menores de 1 ano: 100 a 160

presente.

batimentos por minuto.

b) Com imunodeficiência congênita ou adquirida.
c) De pessoas acometidas por neoplasia maligna.
d) De

tratamento

Freqüência Cardíaca ou Pulso Normal para,

com

corticosteróides

II.

Crianças de 1 a 10 anos: 90 a 150 batimentos

em

por minuto.

esquemas imunodepressores.
e) Todas as alternativas estão corretas.

Freqüência Cardíaca ou Pulso Normal para,

III.

Freqüência Cardíaca ou Pulso Normal para,
Crianças de mais de 10 anos e adultos: 60 a 100

QUESTÃO 21

Sobre a Vacinação de Rotina da Gestante é correto
afirmar:
a) Se a gestante já foi vacinada com três doses ou

batimentos por minuto.
a) Apenas o item I está correto
b) Apenas os itens I e II estão corretos

mais de vacina contra tétano (DTP, DT, dT ou

c) Apenas os itens I e III estão corretos

TT), fazer mais três dose, se já decorreram mais

d) Apenas os itens II e III estão corretos

de cinco anos da última dose

e) Todos os itens estão corretos

b) Se nunca foi vacinada, três doses aplicadas com
intervalo de dois meses, mínimo de um mês,

QUESTÃO 24

entre a primeira e a segunda dose, e de seis
meses entre a segunda e a terceira (esquema 0,
2, 8)
c) Se a história vacinal for desconhecida ou não-

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde-SUS, a execução de ações,
EXCETO:

conclusiva três doses aplicadas com intervalos

a) De vigilância sanitária

de 1 mês, mínimo de 10 dias

b) De vigilância epidemiológica

d) Se não for possível aplicar as três doses durante

c) De vigilância infectológica

a gestação, a segunda deve ser aplicada no dia

d) De saúde do trabalhador

do parto. O esquema de três doses, neste caso,

e) De assistência terapêutica integral, inclusive

deverá ser complementado posteriormente

farmacêutica

e) Nenhuma das alternativas é verdadeira
Instituto Machado de Assis – IMA
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

De acordo com a Norma Operacional da Assistência
De acordo com a Lei 8080 de 1990; “Um conjunto de

à Saúde/SUS - NOAS-SUS é correto afirmar,

ações

EXCETO:

que

proporcionam

o

conhecimento,

a

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos

a) Procede

à

atualização

dos

critérios

de

habilitação de estados e municípios.

fatores determinantes e condicionantes de saúde
de

b) Ria mecanismos para o fortalecimento da

recomendar e adotar as medidas de prevenção e

capacidade de gestão do Sistema Único de

controle das doenças ou agravos”, refere-se a:

Saúde.

individual

ou

coletiva,

com

a

finalidade

c) Diminui a responsabilidade dos Municípios sobre
a Atenção Básica.

a) Promoção de Saúde
b) Educação para Saúde

d) Estabelece o processo de regionalização como

c) Assistência Terapêutica

estratégia de hierarquização dos serviços de

d) Vigilância Epidemiológica

saúde e de busca de maior eqüidade.

e) Integralidade
QUESTÃO 26

e) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 29

De acordo com a Norma Operacional da Assistência
De acordo com a Lei 8142 de 1990: “Tem a

à Saúde/SUS - NOAS-SUS, são responsabilidades e

incumbência de avaliar a situação de saúde e propor

ações estratégicas mínimas de Atenção Básica,

as diretrizes para a formulação da política de saúde

EXCETO:

nos níveis correspondentes”:

a) Controle da Tuberculose
b) Atendimento
Médico
de
Urgência
observação até 8H.
c) Eliminação da Hanseníase
d) Controle da Hipertensão
e) Ressutura de Episiorrafia pós-parto

a) Conferência de Saúde
b) Conselho de Saúde
c) Conselho Nacional de Secretários de Saúde
d) Fundo Nacional de Saúde
e) Diagnóstico de Saúde

com

QUESTÃO 30

Sobre a Classificação das áreas Hospitalares,
analise os itens abaixo:

QUESTÃO 27

De acordo com a NOBSUS, são considerados
Gestores do SUS:
a) Presidente da República e Ministro da Saúde
b) Conselho de Saúde, Ministro da Saúde e
Presidente da República
c) Secretários Estaduais de Saúde, Conselho de
Saúde e Ministro da Saúde
d) Presidente da República, Ministro da Saúde e
Secretários de Saúde
e) Secretários Municipais e Estaduais de Saúde e
Ministro da Saúde

Instituto Machado de Assis – IMA

I- As áreas Críticas são as ocupadas por pacientes
com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade
e doenças não infecciosas
II- As áreas Semi-Críticas são as que se encontram
pacientes com seu sistema imunológico deprimido,
como UTI, salas de cirurgia, pronto socorro, cozinha,
lactário e lavanderia.
III- Áreas não críticas - São todas aquelas áreas
hospitalares não ocupadas por pacientes e onde não
se realizam procedimentos de risco.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o item I está correto
Apenas o item III está correto
Apenas os itens I e II estão corretos
Apenas os itens I e III estão corretos
Apenas os itens II e III estão corretos
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II. A pena é aumentada de um terço à metade, se o

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES

agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na
calçada.

QUESTÃO 31

III. A pena é aumentada de um terço à metade, se o
Sobre Desenvolvimento Sustentável, analise os itens
abaixo:

Dirigir ou Carteira de Habilitação.

I. Procura

rever

padrões

insustentáveis

de

consumo e minorar as desigualdades sociais
II. Sugere

agente praticá-lo sem possuir Permissão para

que

se

reaproveitem

a) Apenas o item I está correto
b) Apenas os itens I e II estão corretos

embalagens,

plásticos e vidros

c) Apenas os itens I e III estão corretos
d) Apenas os itens II e III estão corretos

III. Cuida para que os eventuais resíduos provoquem

e) Todos os itens estão corretos

degradação ao meio ambiente
QUESTÃO 34

a) Apenas o item I está correto

Sobre Aquecimento Global analise os itens abaixo e

b) Apenas os itens I e II estão corretos

assinale a alternativa correta:

c) Apenas os itens I e III estão corretos

I. O Aquecimento Global está ocorrendo em função

d) Apenas os itens II e III estão corretos

do aumento da emissão de gases poluentes,

e) Todos os itens estão corretos

principalmente,

derivados

da

queima

de

combustíveis fósseis (gasolina, diesel, etc), na

QUESTÃO 32

atmosfera.
A cerca das discussões sobre a camada Pré- Sal, no
Brasil, pode se afirmar que o Regime de Exploração
por

Concessão

apresenta

a

(s)

seguinte

(s)

característica (s):
a) Geralmente é utilizado em contexto de alto risco

II. Os gases formam uma camada de poluentes, de
fácil dispersão, causando o famoso Efeito Estufa.
III. Embora este fenômeno ocorra de forma mais
evidente nas grandes cidades, já se verifica suas
conseqüências em nível global.

b) Recompensa à etapa de exploração

a) Apenas o item I está correto;

c) Conta com a presença de uma Empresa

b) Apenas os itens I e II estão corretos;

Nacional de Petróleo (NOC), não mandatória

c) Apenas os itens I e III estão corretos;

d) Proporciona Benefícios para o governo através

d) Apenas os itens II e III estão corretos;

de royalties, licenças e impostos
e) Todas as alternativas estão corretas
QUESTÃO 33

O Código de Trânsito Brasileiro tem se configurado
como um conteúdo de grande discussão na
atualidade, principalmente, pela grande incidência de
acidentes com vítimas fatais. Sobre a Prática do
homicídio culposo na direção de veículo automotor
analise os itens abaixo:
I. As penas podem ser; detenção, de dois a quatro
anos, e suspensão ou proibição de se obter a

e) Todos os itens estão corretos.
QUESTÃO 35

Significa

uma

visão

empreendedora

que

se

preocupa com a necessidade de geração de lucro
sem colocá-lo como um fim em si mesmo, buscando
assim, um meio para se atingir um desenvolvimento
sustentável, com mais qualidade de vida:
a) Seguridade Social
b) Altruísmo
c) Garantia Social
d) Responsabilidade Social
e) Organização Sustentável

permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.
Instituto Machado de Assis – IMA
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CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
QUESTÃO 39

Sabendo
QUESTÃO 36

que

181ª(centésima

Ribeira

do

octogésima

Piauí
primeira)

ocupa

a

primeira

Ribeira do Piauí – PI faz parte da Microrregião

posição de cidade mais populosa no estado do Piauí

Piauiense do:

é correto afirmar que encontra-se nesta posição por

a) Alto Médio Gurgueia

ter uma população de:

b) Alto Médio Parnaíba
c) Alto Médio Canindé
d) Alto Parnaíba Piauiense
e) Baixo Médio Gurgueia

a) 3.103 habitantes
b) 5.200 habitantes
c) 3.800 habitantes
d) 4.800 habitantes

QUESTÃO 37

e) 4.103 habitantes

Segundo José Vieira Camelo Filho (Zuza), em livro
de sua autoria, o município de Ribeira do Piauí

QUESTÃO 40

resultou da divisão do município de São João do

Sobre o clima e vegetação do município de Ribeira

Piauí em cinco cidades, em 1996, por motivos

do Piauí é correto:

políticos. O livro que aborda o conhecimento
histórico acima relatado tem como título:
a) "Espírito Santo: um pontinho do Brasil que não
pode ser apagado"
b) "Espírito Santo: um pedacinho do Brasil que não
pode ser apagado"
c) “Ribeira do Piauí: um pontinho do Brasil que não
pode ser apagado"
d) “Ribeira do Piauí: um pedacinho do Brasil que
não pode ser apagado"
e) “Um pedacinho do Piauí” que não pode ser
apagado”

a) Possui clima tropical com estação seca e
vegetação de caatinga arbórea e arbustiva.
b) Possui clima tropical com estação chuvosae
vegetação de caatinga arbórea e arbustiva.
c) Possui clima tropical com estação seca e
vegetação de cerrado arbustivo e mata dos
cocais.
d) Possui clima tropical com estação seca e
vegetação de mata dos cocais.
e) Possui clima tropicalsemi-árido com estação
chuvosa e vegetação de caatinga arbórea e
arbustiva.

QUESTÃO 38

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE o município de
Ribeira do Piauí ocupa uma área territorial de:

a) 890,670 km²
b) 790,670 km²
c) 690,678 km²
d) 990,678 km²
e) 890,678 km²

Instituto Machado de Assis – IMA
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