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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO-MA 

Concurso Público 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 e responda às questões 01, 02 e 03. 
 
PREFEITO PAGA DOMÉSTICA COM VERBA DO FUNDEB 
O Procurador da República em Picos(PI), Antônio Marcos 
Manvailer, expediu recomendação para o prefeito de São 
Gonçalo do Gurgueia, Anderson Luiz Alves dos Santos 
Figueiredo, o Decym do PT, abster-se de pagar sua 
empregada doméstica com recursos do FUNDEB e ainda 
recomendou a devolução do dinheiro pago à Elizabete 
Carvalho de Sousa, no valor de R$4.068,00 (Jornal Diário 
do Povo. Teresina/PI. 27.09.2013. p.04). 
 
01. Sobre esse texto, pode-se afirmar que 

 
a) revela a habilidade política do prefeito. 
b) o título do texto é dissociado do conteúdo do mesmo. 
c) o vocábulo abster-se, no texto, tem sentido contrário 
(antônimo) do vocábulo “descomedir-se”.  
d) a crase posta (à) antes do nome Elizabeth é, à luz da 
norma culta, indevida. 
e) o termo “sua”, em negrito, se refere ao Prefeito. 
 
02. Supondo-se que o texto seja, à luz das regras 
gramaticais, correto, pelo que diz o texto – e apenas por 
isso – é correto concluir-se que. 
 
a) O prefeito praticava desvios de verbas públicas. 
b) O Sr. Antônio Marcos é o único Procurador da 
República em Picos. 
c) Elizabete Carvalho de Sousa é prima de Anderson Luiz 
Alves dos Santos Figueiredo. 
d) O prefeito deve devolver à Procuradoria da República o 
total de R$4.068,00 
e) O Procurador da República determinou que o prefeito 
devolva o dinheiro pago à sua empregada doméstica. 
 
03. Ainda sobre termos contidos no texto acima, pode-se 
afirmar que 
 
a) morfologicamente, o verbo “abster” é irregular. 
b) semanticamente, o verbo abster é intransitivo. 
c) o verbo abster é transitivo e reflexo. 
d) o vocábulo expediu é flexão que integra o futuro do 
presente do indicativo do verbo expedir. 
e) o verbo expedir é intransitivo. 
 
04. Leia o seguinte texto:  
 

Fernando Pessoa está morto. Esta é a razão da minha 

ousadia: a morte ameniza o compromisso com a 
pessoa humana. 
 

Foneticamente, o termo em destaque (negrito), tem: 
a) um encontro consonantal e dois dígrafos 
b) um dígrafo e um encontro consonantal 
c) um dígrafo e dois encontros consonantais 
d) três encontros consonantais 

e) três dígrafos 
 
05. Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela em 
que todas as palavras tenham o mesmo número de sílabas 
que o vocábulo ousadia. 
 
a) capilé – cafundó – melancia  
b) burguesia – polígono – retângulo 
c) caatinga – torácico – carrascal  
d) freguesia – Piauí – maranhão  
e) baiano – cearense – Roberto  
 
06. O Prefeito Cazuza, diante do .....(1)........ perigo de 
protestos violentos por parte dos posseiros do Povoado 
Redonda, .......(2)....... o pedido de .......(3)........ das terras a 
todos àqueles que ali trabalham ...(4).... mais de cinco anos.   
Marque a alternativa que elenca os termos que, 
corretamente, completam as lacunas (1), (2), (3) e (4), 
respectivamente. 
 
a) eminente – deferiu – sessão – há 
b) eminente – deferiu – seção – a  
c) iminente – diferiu – cessão – a  
d) iminente – diferiu – sessão – há  
e) iminente – deferir – cessão – há  
 
07. Analise a sentença seguinte, usando, ao preencher as 
lacunas, o uso correto dos verbos mediar, contrapropor e 
haver. 
 
Astrobaldo Ferreira, advogado do Município de São 
Sebastião do Maranhão (MG) .......(1)...... mais um encontro 
dos procuradores dos Municípios do Vale do Rio Doce. Ao 
assumir esta tarefa, disse que, caso não ......(2)...... estes 
encontros, o Município de São Sebastião do Maranhão 
jamais teria .......(3)........ soluções para os problemas 
comuns da região.  
 
a) medeia – houvesse – contraproposto  
b) media – houvessem – contraposto  
c) media – houvesse – contraproposto  
d) medeia – houvessem – contraproposto  
e) media – houvesse – contraposto     
 
08. Nestes tempos de “A Fazenda” (TV Record), veja o 
diálogo entre a peoa A e a peoa B: 
 

A: – Eu não simpatizei com essa Denise 

B: – Por quê? 

A: – Ela dá-se muita importância 
 
 

Observe que, no texto, a partícula se foi destacada. Na fala 
da peoa, a função morfossintática dessa partícula (se) 
destacada é 
a) pronome reflexivo – objeto direto de verbo reflexivo. 
b) pronome reflexivo – objeto direto de verbo reflexivo 
recíproco. 
c) pronome reflexivo – objeto indireto de verbo reflexivo. 
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d) pronome reflexivo – objeto indireto de verbo reflexivo 
recíproco. 
e) pronome reflexivo – sujeito de um infinitivo. 
 
09. Leia a seguinte sentença. 
 

A desatenção no trânsito implica acidentes 
 

Assinale, dentre os verbos elencados nas alternativas 
seguintes, aquele cuja regência é a mesma do verbo 
destacado acima. 
 
a) aspirar (no sentido de almejar) 
b) lembrar-se 
c) chegar 
d) obedecer 
e) respeitar  
 
10. Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela cujo 
vocábulo posto no final tem o sentido correto da palavra 
em destaque na frase. 
 
a) O Juiz não COTEJOU as provas – analisou  
b) Se não permitir a oitiva da testemunha, a Comissão 
CERCEIA o direito de defesa do réu – amplia.  
c) Aquela linda moça, que veio de Floriano, GALVANIZOU a 
atenção de todos – fantasiou. 
d) “A MERENCÓRIA luz da lua” – melancólica          
e) Aquele teu amigo é, sistematicamente, dado a 
EMPULHAÇÕES – grosserias.  
 

MATEMÁTICA 
 
11. Analise a seguinte expressão (raciocínio lógico) 
 

𝑁 =  √0,0083
% 

 
O valor de N é igual a 
a) 4% 
b) 20% 
c) 10% 
d) 2% 
e) 8¨% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

12. Zé Maduro é feirante no Mercado do Cruzeiro, lá em 
Floriano(PI). Ele compra 5 dúzias de melancia por 
R$240,00. Se ele vender 30 melancias com lucro de 30%, 
vende 20 melancias com lucro de 20% e o restante com 
lucro de 10%, quantos por cento, aproximadamente, foi o 
lucro dele com a venda de todas as melancias? 

a) 25% 
b) 28¨% 
c) 19% 
d) 23% 
e) 27% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Em uma escola, em um grupo de 150 pessoas, 60% 
gostam de pipoca. Neste mesmo grupo, 70% gostam de 
coca-cola e 10 pessoas detestam pipoca e coca-cola. 
Quantos não gostam de coca-cola e pipoca? 
 
a) 50 
b) 45 
c) 60 
d) 41 
e) 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Pedro Caroço pretende comprar um tablet e verifica que 
este é vendido de duas formas. Se Pedro Caroço comprá-lo 
à vista, este custa R$660,00. Se Pedro Caroço comprá-lo 
parcelado, será a primeira de R$360,00, paga no ato da 
compra; e outra, de R$360,00, paga 30 dias após a compra. 
Neste caso, ele pagará de juros 
 
a) 12% 
b) 10% 
c) 11% 
d) 8% 
e) 9% 
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15. Joaquim Saraiva é um corredor. Sob determinadas 
condições/ritmo ele correu 64km em 2 dias, correndo 2 
horas por dia. Joaquim, nas mesas condições, no mesmo 
ritmo, se passa a correr 3 horas por dia, qual o tempo para 
percorrer 336km? 
 
a) 7 dias  
b) 6 dias 
c) 8 dias 
d) 5 dias 
e) 9 dias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Zé Gregório, conhecido lá no povoado Ipiranga (em 
Barra do Corda) como “Galinha Preta”, dispõe, nesse 
povoado, de um terreno retangular. Neste terreno, ele 
separa um dois quintos do comprimento e 35% largura 
para construir um galpão, também de forma retangular. 
Que porcentagem desse terreno esse galpão vai ocupar? 
 
a) 14% 
b) 25% 
c) 18% 
d) 20% 
e) 27% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Uma medicação, de volume 250ml, deve ser aplicado 
(p/ gotejamento) na forma de uma infusão venosa em um 
paciente, interno no HGV. Considerando uma taxa de 
aplicação de 40gotas/minuto e que 1ml corresponda a 20 
gotas, se a medicação foi iniciada às 10h15min, que horas 
deve ser concluída a infusão venosa? 
 
a) às 12h00min 
b) às 13h05min 
c) às 12h20min 
d) às 11h55min 
e) às 12h15min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.  (Raciocínio lógico). Loyola, Rildo e Chagas Velho, a 
título de contribuição, desenvolvem 
algumas atividades na sede 
administrativa do Corisabbá, time de 
futebol de Floriano(PI). Lá, eles 
instruem os jogadores, preenchem 
as fichas dos atletas ou conferem o 
material esportivo. Você observa 
que Loyola não preenche ficha de atleta e Rildo confere o 
material esportivo. Assim, a tarefa de Chagas Velho é 
 
a) conferir o material esportivo e instruir os jogadores. 
b) conferir o material esportivo. 
c) preencher as fichas dos atletas. 
d) instrui os jogadores.  
e) instruir os jogadores e preencher as fichas dos atletas.  
 
19.  Marcella é 6 anos mais velha que Regina. As duas já 

aniversariaram em 2013. Sabe-se que, hoje, a razão entre 

os quadrados das idades de Regina e Marcella é 
𝟗

𝟐𝟓
. 

Assim, conclui-se que Marcella nasceu  

a) em 2004 

b) antes de 1988 

c) em 1988 

d) em 1998 

e) em 1979 
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20. Propercina recebeu, em setembro de 2013, 
R$1.020,00 de remuneração. Separou, só em notas de 
R$20,00 e R$10,00, o correspondente a um sexto de sua 
remuneração para pagar a prestação de um celular 
Samsung S II, duos, com TV digital. 
Neste caso, dentre as alternativas seguintes, assinale 
aquela que indica a quantidade de cédulas de R$20,00 
que Propercina guardou 
 
a) 11 
b) 8 
c) 10 
d) 9 
e) 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS LOCAIS 
 
21. De acordo com as diretrizes de organização do 
Sistema Único de Saúde (SUS), a sociedade deve 
participar no dia-a-dia do sistema. Para isto, devem ser 
criados _____________________, que visam formular 
estratégias, controlar e avaliar a execução da política de 
saúde. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 
acima: 
a) Conselhos tutelares.  
b) Conselhos e conferencias de saúde. 
c) Assembleia de usuários. 
d) Sindicato dos trabalhadores.  
e) Associação de moradores. 
 
22. A insulina NPH apresenta-se sob a forma de 
suspensão e têm um aspecto turvo, podendo formar um 
depósito, pelo que se recomenda a sua agitação prévia à 
administração. Qual a via de administração desta Insulina? 
 
a) Intramuscular  
b) Intradérmica 
c) Subcutânea 
d) Endovenosa 
e) Oral 

23. O Tratamento de feridas se refere à proteção de lesões 
contra a ação de agentes externos físicos, mecânicos ou 
biológicos, tendo com objetivo reduzir, prevenir e/ou 
minimizar os riscos de complicações. Sobre os conceitos 
relacionados ao tratamento de feridas analise as 
proposições abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Anti-sepsia: Processo físico ou químico (ex. álcool a 70%) 
que destrói os microrganismos na forma vegetativa (menos 
os esporos) de objetos. 
b) Assepsia : é o conjunto de técnicas utilizadas para evitar 
a chegada de germes a um local que não os contenha. 
c) Degermação: é o processo que visa à destruição ou 
inativação de microrganismos das camadas superficiais ou 
profundas de tecidos de um organismo vivo. 
d) Desinfecção: remoção de detritos e impurezas sobre a 
pele, aliado a redução da flora microbiana local, mediante 
uso de degermante. 
e) Degermante: preparação química que por meio de ação 
física produz limpeza e simultaneamente por meio 
antimicrobiano reduz o número de microrganismos da pele. 
 
24. Qual das alternativas abaixo está relacionada ao terceiro 
período clínico do trabalho de parto natural? 
 
a) Formação e manutenção da contração uterina (fator 
indispensável ao controle do sangramento pós parto). 
b) Loquiação e involução do colo uterino. 
c) Coroamento e exteriorização da cabeça da criança. 
d) Expulsão do feto, indo até a expulsão completa da 
placenta e das membranas. 
e) Contrações uterinas de intensidade progressiva e 
dilatação do colo. 

 
25. A sondagem vesical consiste na introdução de um 
cateter estéril através da uretra até a bexiga, com o objetivo 
de drenar a urina e é uma das atribuições do Técnico de 
Enfermagem. Das alternativas abaixo, qual NÃO apresenta 
material utilizado na sondagem vesical feminina? 
 
a) 1 Pacote estéril (cuba-rim, bandeja, cúpula redonda, 
pinça pean). 
b) Uripen. 
c) Sonda Foley ( nº12 a 14) 
d) Campo fenestrado. 
e) Luva estéril 
 
26. As crises de diarreia e vômitos nas crianças podem vir a 
causar uma desidratação, que se caracteriza pela baixa 
quantidade de líquidos e sais minerais no organismo. Dentre 
os sinais da desidratação em crianças, NÃO se pode citar: 
 
a) Irritabilidade ou apatia. 
b) Língua seca ou pastosa. 
c) Pele com hiperemia. 
d) Pele seca, sem brilho e sem elasticidade. 
e) Olhos fundos. 

http://www.tuasaude.com/diarreia-e-vomito-nas-criancas/
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27. A pneumonia é uma infecção causada habitualmente 
por bactérias, mas que também pode ser provocada por 
vírus  ou fungos. Os sintomas da pneumonia podem surgir 
de forma abrupta ou se instalarem aos poucos. Qual das 
alternativas abaixo apresenta apenas sintomas da 
pneumonia? 
 
a) Falta de ar, Febre, Tosse com expectoração, Chiado no 
peito, Calafrios, edema de membros inferiores, Dor no 
peito e Maior produção de muco. 
b) Ínguas, Tosse, Chiado no peito, Calafrios, Dor no peito 
e Maior produção de muco, Toxemia. 
c) Falta de ar, Febre alta, Tosse com expectoração, 
Manchas no corpo, Dor no pescoço, Chiado e dor no peito, 
Calafrios. 
d) Falta de ar, Febre, Dor na região pélvica, Chiado no 
Peito, Calafrios e Inchaço nas glândulas salivares. 
e) Febre alta, Tosse, Dor no tórax, Confusão mental, Mal-
estar generalizado, Falta de ar, Secreção de muco 
purulento de cor amarelada ou esverdeada, Prostração. 
 
28. É a perda de sangue pelo nariz ou através deste para 
a boca. Ocorre mais freqüentemente em crianças, devido 
ao traumatismo digital. Esta definição refere-se a: 
 
a) Epistaxe. 
b) Otorragia. 
c) Êmese. 
d) Hemoptise. 
e) Hematêmese. 
 
29. Para pacientes com doença hepática avançada, em 
casos de diabetes e pacientes com insuficiência cardíaca, 
as dietas recomendas são, respectivamente: 

 
a) Hipoproteicas, hipoglicídicas e hipossódicas. 
b) Hiperproteicas, hipoglicidicas, e hiperssódicas. 
c) Hipoproteicas, hipoglicidicas, e hiperssódicas. 
d) Hiperproteicas, hiperglicidicas, e hipossódicas. 
e) Hiperproteicas, hipoglicidicas, e hipossódicas. 
 
30. Segundo o calendário de vacinação do Ministério da 
Saúde, as vacinas que devem ser aplicadas ao recém-
nascido são: 
 
a ) Sabin e BCG. 
b) DPT e Sabin. 
c) Antissarampo e hepatite B. 
d) MMR e DPT. 
e) BCG e anti-hepatite B. 
 
31. Sobre os tipos de posições de pacientes no leito e 
suas indicações analise as proposições abaixo e assinale 
a resposta CORRETA: 
 
a) Posição de Litotomia: é indicada para exames retais e 
vaginais, colocação de supositórios e lavagens intestinais. 

b) Posição de Fowler: é usada para exame bimanual nas 
regiões da cabeça, tórax, mamas, abdômen, extremidades e 
reflexos. 
c) Posição de Sims: é uma variação da posição 
ginecológica, indicada para cirurgias e exames da vagina, 
bexiga e períneo. 
d) Posição de Trendelemburg: Indicada em prevenção e 
tratamento de choque, em clientes pós-operatório e varizes 
e casos de secreção pulmonar ou gástrica (para facilitar a 
saída dos mesmos). 
e) Decúbito dorsal horizontal: é indicada para descanso, 
conforto do cliente, para alimentação ou apenas para 
higiene oral. Facilita a respiração. 
  
 32. O diagnostico precoce e controle da Hipertensão 
Arterial Sistêmica é imprescindível na redução das suas 
complicações. Das alternativas abaixo, qual não apresenta 
uma complicação da HAS? 
 
a) Doença cérebro-vascular. 
b) Doença respiratória.  
c) Doença renal crônica.  
d) Doença arterial coronariana. 
e) Retinopatia hipertensiva. 
 
33. O paciente J.J.C, gênero masculino, 35 anos, morador 
da zona rural do Município São Roberto foi diagnosticado 
com Hanseníase multibacilar. O esquema quimioterápico 
padrão disponibilizado para este  paciente nos serviços 
públicos de saúde inclui os seguintes medicamentos:  
 
a) Clofazimina, etambutol e minociclina. 
b) Minociclina, dapsona e rifampicina. 
c) Clofazimina, minocicliona e rifampicina. 
d) Rifampicina, clofazimina e minociclina. 
e) Rifampicina, dapsona e clofazimina. 

 
34. Em uma planilha EXCEL 2007, você, ao processar essa 
planilha eletrônica, você tecla o seguinte atalho em uma 
célula. 
 

CTRL+SHIFT+: 
 

Assim procedendo, você  
 
a) insere nesta célula a hora atual 
b) insere nesta célula a data atual 
c) Insere o conteúdo da Área de Transferência no ponto de 
inserção e substitui qualquer seleção.  
d) copia o conteúdo da célula 
e) recorta o conteúdo da célula 
 

35. Na Faixa de Opções do MS-Excel 2007, o botão 

“Etiquetas”  está localizado na guia: 
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a) Layout da Página; 
b) Correspondências; 
c) Revisão; 
d) Exibição; 
e) Inserir. 

 
36. Observe a figura seguinte, que ilustra, em termos 
proporcionais, o Estado do Maranhão. Assinale que 
número posto no mapa (de 1 a 5) indica, em termos 
próximos, a localização de São Roberto dentro do Estado 
do Maranhão. 
 

 
 
a) 1 
b) 3 
c) 5 
d) 4 
e) 2 
 
37. No Município de São Roberto, conforme assinala o 
IBGE, apresenta, aproximadamente, uma densidade 
demográfica de  
 
a) 18hab/km² 
b) 21hab/km² 
c) 26hab/km² 
d) 29hab/km² 
e) 32hab/km² 
 
38. É a lavoura permanente de maior representação 
econômica para o Município de São Roberto 
 
a) Banana 
b) Laranja 
c) Côco-da-bahia 
d) Castanha-de-caju 
e) Algodão 

 

39. São Roberto (MA) se situa a Leste de 
 
a) Lago da Pedra 
b) Esperantinópolis 
c) Joselândia 
d) São José dos Basílios 
e) Itaipava do Grajaú 
 
40. O Município de São Roberto é constituído de quantos 
distritos? 
 
a) 02 
b) 03 
c) 04 
d) 01 
e) 05 

 
 




