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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) 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.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

20 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 20 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

FIDÚCIA 
 

Os equilíbrios na economia podem ser instáveis e diferem dos que ocorrem no mundo químico, por 1 

exemplo, no qual duas moléculas de hidrogênio adequadamente combinadas com uma de oxigênio 2 

produzem uma molécula de água em São Paulo ou em Londres, no verão ou no inverno. Na economia, as 3 

"moléculas" pensam, escolhem e, no limite, se suicidam!  4 

Todo o maravilhoso mecanismo de coordenação que os homens descobriram e a economia política 5 

aperfeiçoou, que são os "mercados", repousa sobre um ingrediente catalítico invisível: a confiança. Os 6 

homens aprenderam que "confiando" uns nos outros podiam tornar mais eficiente a sua atividade.  7 

A "confiança" repousa na certeza de um comportamento apoiado em normas morais reciprocamente 8 

aceitáveis. Já em Adam Smith, na "Teoria dos Sentimentos Morais" (1759), o homem trazia no peito o 9 

"espectador imparcial". Quando, por qualquer motivo, se destrói a "confiança" entre os participantes do 10 

mercado, desaparece instantaneamente a trama invisível de coordenação produzida por ela. O valor 11 

relativo dos ativos de cada um (que só existe porque ele reconhece o valor relativo dos outros) desaparece. 12 

Consequentemente, deixam de funcionar os mercados e estiola-se a atividade econômica.  13 

Foi isso o que aconteceu com a crise que se convencionou chamar "dos subprimes". Ela revelou ser 14 

apenas a ponta de um enorme iceberg construído em um mercado financeiro sem moralidade ínsita e 15 

estimulado por incentivos perversos. No fundo, a confiança do "principal" (o poupador) foi traída pelo seu 16 

"agente" (o sistema financeiro), que lhe garantia ter "modelos" científicos para estimar retornos e riscos na 17 

aplicação de suas poupanças. Usando uma complicada alquimia e expedientes contábeis (e explorando, 18 

também, a cupidez do aplicador), construiu-se, sob os olhos fechados e o nariz insensível dos bancos 19 

centrais, uma pirâmide de papel que se queimaria ao menor sintoma da falta de confiança. Não houve nem 20 

o controle da moralidade implícita no "espectador imparcial" nem a explícita imposta pelos bancos 21 

centrais.  22 

Restabelecer a confiança e construir as condições para a reprecificação dos ativos - como se propõe 23 

na medida heroica do Tesouro Americano - é condição necessária (mas não suficiente) para reiniciar a volta 24 

à normalidade. Terá um custo gigantesco, mas certamente muito menor (em termos de PIB, emprego e 25 

bem-estar) do que permitir que a crise siga o seu caminho e destrua a economia real. 26 

ANTONIO DELFIM NETTO  
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01) Sobre o texto é correto afirmar 
 

(A) A escolha do léxico do enunciador do discurso 

reflete sua tendência para informalidade do 

registro da língua. 

(B) As formas verbais referentes ao assunto 

desenvolvido estão, em sua maioria, no 

passado, dando a ideia de sua continuidade ao 

longo do tempo. 

(C) Em relação à tese desenvolvida, o autor se 

mostra analítico e crítico. 

(D) O autor do texto interage com outros 

enunciadores na defesa que faz do seu ponto 

de vista sobre os acontecimentos. 

 

02) O texto evidencia 
 

(A) Uma denúncia contra as práticas do 

capitalismo sem regras. 

(B) A instabilidade na economia  de mercado 

caracterizada pela quebra de  confiança 

mútua. 

(C) Uma situação de instabilidade político-social 

decorrente de mudanças econômico-

financeiras. 

(D) O mercado financeiro como fonte de 

desconfiança entre as pessoas. 

 

03) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a 

linguagem usada no texto a expressa na 

alternativa 
 

(A) O frequente uso de antíteses faz parte da 

estratégia argumentativa do enunciador na 

tentativa de mostrar as duas faces da moeda: o 

poupador e o agente financeiro. 

(B) O raciocínio argumentativo usado pelo autor 

vale-se de recursos de natureza 

metalinguística, através dos quais emite seu 

parecer sobre os fatos, buscando convencer o 

leitor sobre a questão enfocada. 

 

 

 

(C) O processo argumentativo do autor é todo 

construído com base em uma linguagem 

predominantemente metafórica, a fim de criar 

substancialidade à informação transmitida. 

(D) A linha argumentativa adotada pelo 

enunciador do discurso, na abordagem 

temática, parte de uma opinião pessoal com 

uma exemplificação para reforçar a defesa de 

um ponto de vista. 

 

04) Está contida no texto uma 

 

(A) Informação publicitária. 

(B) Exposição de fatos. 

(C) Interpretação de teses científicas. 

(D) Uma narrativa que envolve personagens. 

 

05) A expressão “estiola-se” (L.13), no texto, 

sugere 

 

(A) Atrasar 

(B) Devastar 

(C) Enfraquecer 

(D) Alienar 

 

06)  

 

Na economia, as "moléculas" pensam, escolhem e, 

no limite, se suicidam! (L.3/4). 

 

No fragmento em destaque, há uma figura de 

pensamento denominada 

(A) Prosopopeia. 

(B) Eufemismo 

(C) Ironia 

(D) Gradação 
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07) Exprime  ideia de exclusão a palavra  
 

(A) “como”, em “como se propõe na medida 

heroica do Tesouro Americano” (L.23/24). 

(B) “por exemplo”, em “...dos que ocorrem no 

mundo químico, por exemplo,” (L.1/2). 

(C) “apenas”, em “Ela revelou ser apenas a ponta 

de um enorme iceberg...” (L.14/15). 

(D) “também”, em “(e explorando, também, a 

cupidez do aplicador),” (L.18/19). 

 

08) No quarto parágrafo, o termo “alquimia”, no 

fragmento “...Usando uma complicada 

alquimia e expedientes contábeis” (L.18) 

significa. 
 

(A) Inovação 

(B) Mistura 

(C) Dispersão 

(D) Alternativa 

 

09) Na oração “a confiança do "principal" (o 

poupador) foi traída pelo seu "agente" 

(L.16/17),  a forma verbal obtida na voz ativa 

é 
 

(A) Traía 

(B) Traiu-se 

(C) Traíram 

(D) Traiu. 

 

10) Possui o mesmo valor morfológico do termo 

“só” (L.12) a expressão da alternativa 
 

(A) “por qualquer motivo” (L.10). 

(B) “todo” (L.5). 

(C) “necessária” (L.24). 

(D) “seu” (L.26). 

 

11) A oração “...para reiniciar a volta à 

normalidade” (L.24/25), sem prejudicar o seu 

sentido original, pode ser assim reescrita: 
 

(A) Para que sejam iniciada a volta à normalidade. 

(B) Para que se iniciasse a volta à normalidade. 

(C) Para que se inicie a  volta à normalidade.  

(D) Para iniciarem a volta à normalidade. 

12) A função da linguagem predominante no texto 

é a  

 

(A) Expressiva 

(B) Apelativa 

(C) Conativa 

(D) Referencial 

 

13) Na palavra “adequadamente” (L.2), tem-se 

como base inicial de sua formação: 

 

(A) um substantivo 

(B) um verbo 

(C) um adjetivo 

(D) um pronome 

 

14) É FALSO o que se afirma  em: 

 

(A) Atualmente, o alfabeto brasileiro é formado 

por  vinte e três letras. 

(B) Na palavra “hidrogênio” (L.2), do ponto de 

vista fonético, o “h” NÃO representa uma 

consoante brasileira. 

(C) Na palavra “ponta” (L.15), o grupo “-nt” do 

ponto de vista fonético  NÃO forma um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra  “alquimia” (L.18) há a ocorrência 

de um hiato. 

 

15) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

marque a alternativa que apresenta a 

afirmação correta. 

 

(A) Os conectores “que”, em “...que os homens 

descobriram” (L.5)  e “que”  em “...que a crise 

siga o seu caminho...” (L.26) são iguais 

enquanto classe gramatical. 

(B) A expressão “No fundo” (L.16) denota 

interiorização. 

(C) A declaração "confiando uns nos outros” (L.7), 

exprime uma ideia de condição. 

(D) A expressão verbal  “deixam” (L.13) está no 

plural para concordar com “outros” (L.12).. 
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16) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “destrói” (L.10), “poupador” (L.16), 

“necessária” (L.24) 

(B) “água” (L.3), “suicidam” (L.4), “espectador” 

(L.10) 

(C) “instáveis” (L.1), “hidrogênio” (L.2), “qual” 

(L.2) 

(D)  “diferem” (L.1), “economia” (L.3), “mundo” 

(L.1) 

 

17) A alternativa em que o termo transcrito 

constitui um caracterizador do substantivo é: 

 

(A) “de um comportamento” (L.8). 

(B) “"dos subprimes".” (L.14) 

(C) “no peito” (L.9). 

(D) “de suas poupanças” (L.18). 

 

18) Levando-se em consideração a prosódia, a 

palavra que, com a presença ou ausência do 

acento do gráfico, possibilita outra pronúncia 

e  a consequente mudança de classe gramatical 

está na alternativa  

 

(A) “poupanças” (L.18). 

(B) “explícita” (L.21). 

(C) “equilíbrios” (L.1). 

(D) “molécula” (L.3). 

 

19) O vocábulo “que“, em “que permitir” (L.26), 

inicia uma declaração 

 

(A) Explicativa. 

(B) Conclusiva. 

(C) Concessiva. 

(D) Comparativa. 

 

 

 

 

 

20) Sobre os mecanismos linguísticos no texto, é 

correto o que se afirma em 

 

(A) A forma verbal “repousa” (L.6) apresenta-se 

com a mesma regência de “desaparece” (L. 12). 

(B) Os vocábulos “se”, em “como se propõe na 

medida heroica do Tesouro Americano” 

(L.23/24) e “se” (L.13), em “estiola-se a 

atividade econômica.”,   possuem o mesmo 

valor morfológico. 

(C) A expressão “iceberg” (L.15) constitui um 

neologismo linguístico. 

(D) A palavra “heroica” (L.24) comporta 

acentuação gráfica na sílaba “roi”, por se tratar 

de um ditongo aberto, resultando a reescrita 

em heróica. 
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21) Considerando o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, são 

consideradas infrações graves: 
 

(A) As que provoquem debilidade temporária de 

membro, sentido ou função na pessoa ou ainda 

as que causem danos mentais, morais, 

patrimoniais ou financeiros. 

(B) As que ofendam a integridade física, mental ou 

moral de qualquer pessoa, sem causar 

debilidade ou aquelas que venham a difamar 

organizações da categoria ou instituições ou 

ainda que causem danos patrimoniais ou 

financeiros. 

(C) As que provoquem a morte, debilidade 

permanente de membro, sentido ou função, 

dano moral irremediável na pessoa. 

(D) As que provoquem perigo de morte, 

debilidade permanente de membro, sentido 

ou função, dano moral irremediável na pessoa 

ou ainda as que causem danos mentais, 

morais, patrimoniais ou financeiros. 
 

22) É um direito dos Profissionais de Enfermagem:  
 

(A) Recusar-se a executar prescrição de 

Enfermagem e Médica na qual não constem 

assinatura e número de registro do 

profissional prescritor, exceto em situação de 

urgência e emergência. 

(B) Fundamentar suas relações no direito, na 

prudência, no respeito, na solidariedade e na 

diversidade de opinião e posição ideológica. 

(C) Exercer a Enfermagem com liberdade, 

segurança técnica, científica e ambiental, 

autonomia, e ser tratado sem discriminação de 

qualquer natureza, segundo os princípios e 

pressupostos legais, éticos e dos direitos 

humanos. 

(D) A Enfermagem é comprometida com a 

produção e gestão do cuidado prestado nos 

diferentes contextos socioambientais e 

culturais em resposta às necessidades da 

pessoa, família e coletividade. 

 

 
 

23)  De acordo com a Lei N º7.498/86, que Dispõe 

sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem e dá outras providências, cabe ao 

Técnico de Enfermagem: 

 

(A) Executar ações de tratamento simples. 

(B) Participar da orientação e supervisão do 

trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.  

(C) Consulta de enfermagem. 

(D) Acompanhamento da evolução e do trabalho 

de parto. 

 

24) Considerando os riscos biológicos nos serviços 

de saúde, marque a alternativa que NÂO 

apresenta risco de acidentes percutâneos com 

agulhas contaminadas:  

 

(A) HIV. 

(B) Hepatite C. 

(C) Hepatite B. 

(D) Hepatite A.  

 

25) Marque a alternativa que NÂO se adéqua à NR 

32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE:  

 

(A) O uso de luvas substitui o processo de lavagem 

das mãos.  

(B) O empregador deve vedar o consumo de 

alimentos e bebidas nos postos de trabalho. 

(C) Os quartos ou enfermarias destinados ao 

isolamento de pacientes portadores de 

doenças infecto-contagiosas devem conter 

lavatório em seu interior. 

(D) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos 

membros superiores só podem iniciar suas 

atividades após avaliação médica obrigatória 

com emissão de documento de liberação para 

o trabalho. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 60 
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26) Há varias maneiras de classificar os ossos. 

Porém, a mais difundida é aquela que leva em 

consideração a forma dos ossos, classificando-

os segundo a predominância de uma das 

dimensões. O osso que apresenta um 

comprimento consideravelmente maior que a 

largura e espessura é denominado: 

 

(A) Osso laminar.  

(B) Osso longo.  

(C) Osso irregular.  

(D) Osso pneumático. 

 

27) Tubos cilindróides, elásticos, que às vezes são 

notados apenas pela palpação, são os vasos 

condutores de sangue denominados:  

 

(A) Ramos terminais. 

(B) Veias. 

(C) Artérias. 

(D) Capilares.  

 

28) O esqueleto do membro superior é formado 

por: 

 

(A) Úmero, rádio, ulna, tarso, metatarso e falanges. 

(B) Úmero, rádio, ulna, tarso, metacarpo e 

falanges. 

(C) Úmero, rádio, ulna, carpo, metatarso e 

falanges. 

(D) Úmero, rádio, ulna, carpo, metacarpo e 

falanges. 

 

29) A luxação de uma articulação é a condição em 

que as superfícies articulares dos ossos 

formadores da articulação não estão mais em 

contato anatômico. Marque a alternativa 

abaixo que NÂO apresenta um sinal de 

luxação:  

 

(A) Alteração no comprimento do membro. 

(B) Crepitação óssea.  

(C) Alteração no contorno da articulação. 

(D) Alteração no eixo dos ossos luxados.  

 

30) As fraturas fechadas são aquelas que não 

produzem a descontinuidade na pele. 

Considerando o exame físico à admissão com 

suspeita deste tipo de fratura, marque a 

alternativa que apresenta manifestações 

clínicas próprias da lesão: 

 

(A) Dor local, deformidade do membro e inchaço 

localizado.  

(B) Dor local, hipertermia e sangramento ativo.  

(C) Edema, exposição óssea e perda da função.  

(D) Crepitação, dor e sangramento ativo.  

 

31) A monitorização do crescimento de forma 

rotineira é amplamente aceita por 

profissionais de 

saúde e é um componente da consulta para a 

criança no mundo inteiro. O Ministério da 

Saúde recomenda, para crianças de até 2 anos 

de idade, em risco ou não, que sejam aferidos 

e registrados os seguintes dados, EXCETO:  

(A) Peso. 

(B) Comprimento. 

(C) Perímetro cefálico. 

(D) Perímetro abdominal.   

 

32) Considerando os padrões de febre, marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) Febre Sustentada: uma temperatura corporal 

constante, continuamente abaixo de 37°C e 

com pouca flutuação. 

(B) Febre intermitente: picos de febre 

intercalados com temperatura em níveis 

usuais. A temperatura retorna a um valor 

aceitável pelo menos uma vez em 24 horas. 

(C) Febre remitente: picos e quedas de febre sem 

retorno à temperatura normal.  

(D) Febre recidivante: períodos de episódios 

febris e períodos com valores de temperatura 

aceitáveis, muitas vezes duram mais de 24 

horas. 
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33) Considerando a hemotransfusão de 

Concentrados de Hemácias, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

(A) Os Concentrados de Hemácias (CH) podem ser 

transfundidos em acesso venoso 

compartilhado. 

(B) Os Concentrados de Hemácias (CH) podem ser 

transfundidos em acesso venoso 

compartilhado, apenas, com cloreto de sódio 

0,9% (SF). 

(C) Os Concentrados de Hemácias (CH) não 

podem ser transfundidos em acesso venoso 

compartilhado. 

(D) Os Concentrados de Hemácias (CH) podem ser 

transfundidos em acesso venoso 

compartilhado, inclusive, com analgésicos. 

 

34) Considerando as normas técnicas para 

Hemotransfusão, compete ao Técnico de 

Enfermagem: 

 

(A) Aferir sinais vitais no pré, intra e pós – 

procedimento transfusional.  

(B) Garantir, sempre que possível, a assinatura do 

Termo de Consentimento 

informado, pelo paciente ou 

familiar/responsável. 

(C) Comunicar à equipe Multiprofissional, as 

intercorrências relacionadas à coleta de 

sangue de doadores. 

(D) Prescrever os cuidados de enfermagem.  

 

35) O tempo de infusão de cada unidade de 

Concentrado de Hemácias deve ser de:  

 

(A) Aproximadamente 30min em pacientes 

adultos.  

(B) 30 a 60 minutos em pacientes adultos. 

(C)  60 a 120 minutos em pacientes adultos. 

(D) Aproximadamente 60 minutos em pacientes 

pediátricos. 

 

 

 

36) Foi prescrito para um paciente em pós-

operatório 1000 ml de cloreto de sódio 0,9%, 

com gotejamento de 40 gotas/minuto. Quanto 

tempo será necessário para finalizar a 

administração? 
 

(A) 8 horas e 30 minutos. 

(B) 8 horas. 

(C) 8 horas e 18 minutos. 

(D) 7 horas e 20 minutos.  
 

37) Para uma prescrição de 500 ml de soro 

glicosado 5%, que deverá correr em 4 horas, 

qual será, aproximadamente, o fluxo em um 

equipo macrogotas?  
 

(A) 125 gotas/minuto. 

(B) 42 gotas/minuto. 

(C) 67 gotas/minuto. 

(D) 34 gotas/minuto. 
 

38) Em vítimas adultas de parada 

cardiorrespiratória, o número de compressões 

torácicas aplicadas por minuto durante a 

Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) é um 

fator determinante no retorno da circulação 

espontânea e a sobrevivência com boa função 

neurológica.  É correto que se aplique a 

freqüência de: 
  

(A) 100 a 120/por minuto.  

(B) 100/por minuto.  

(C) 110 a 120/por minuto. 

(D) 80 a 100/por minuto.   
 

39) O ___________ caracteriza-se pela diminuição do 

débito 

cardíaco resultante de disfunção miocárdica 

primária. As principais causas 

são as arritmias, pós-operatório de cirurgias 

cardíacas, cardiopatias congênitas, miocardite 

viral, intoxicações e distúrbios metabólicos. 

Marque a alternativa que completa a lacuna e 

identifica corretamente este tipo de Choque:  
 

(A) Coque Hipovolêmico. 

(B) Choque distributivo.  

(C) Choque cardiogênico.  

(D) Choque neurogênico.  
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40) Considerando o reconhecimento de sinais e 

sintomas de Choque, marque a alternativa que 

apresenta o tipo de choque em que a 

freqüência cardíaca se apresenta diminuída e 

o enchimento capilar está normal (< 2 seg.):  

 

(A) Choque Hipovolêmico. 

(B) Choque neurogênico. 

(C) Choque séptico. 

(D) Choque cardiogênico. 

 

41) Conceitualmente a inconsciência é o estado de 

desconhecimento de si próprio e do ambiente, 

caracterizado pela ausência de 

alerta/responsividade após estímulos 

externos. Considerando as alternativas abaixo, 

marque a que representa a conduta 

prioritária após a confirmação de que o 

paciente está inconsciente:  

 

(A) Observar movimentos respiratórios e pulso, se 

não identificados iniciar Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP).  

(B) Avaliar pressão arterial. Se alterada, medicar.  

(C) Avaliar a glicemia capilar e comunicar à clínica 

médica.  

(D) Oferecer O2 sob máscara não reinalante 10 a 

15 l/min.  

 

42) Para o atendimento de ferimentos ou lesões 

com sangramentos externos visíveis 

observados durante a avaliação inicial, 

marque a alternativa que NÃO apresenta a 

conduta correta:  

 

(A) Identificar o local do sangramento. 

(B) Expor a ferida (cortar as roupas, se 

necessário). 

(C) Remover objetos encravados. 

(D) Verificar rapidamente a presença do pulso e a 

perfusão distal. 

 

 

 

 

43) O envenenamento provocado pela ação de 

toxinas, através de aparelho inoculador 

(presas) de serpentes, podendo determinar 

alterações locais (na região da picada) e 

sistêmicas é chamado de: 

 

(A) Erucismo. 

(B) Araneísmo. 

(C) Ofidismo. 

(D) Foneutrismo. 

 

44) O Escorpionismo é o envenenamento que 

ocorre pela inoculação de veneno pelo 

ferrão ou aguilhão, localizado na cauda de 

escorpiões. Considerando as condutas no 

tratamento, marque a alternativa 

INCORRETA.  

 

(A) A infiltração com anestésico sem 

vasoconstritor é indicada para dor e 

parestesia local.  

(B) Onde estão presentes somente as 

manifestações locais, o tratamento é 

sintomático com medidas que visem o alívio 

da dor. 

(C) A aplicação dos soros deve ser feita pela via 

intravenosa.  

(D) Nos acidentes leves, moderados e graves o 

paciente deve ser mantido em unidade de 

terapia intensiva para monitoramento das 

funções vitais. 
 

45) A classificação das queimaduras é feita tendo-

se em vista a profundidade do local atingido e 

podem ser definidas como queimaduras de 

primeiro grau, de segundo grau (espessura 

parcial-superficial e profunda) ou de terceiro 

grau.  A queimadura que afeta a epiderme e 

parte da derme, forma bolhas (a base da bolha 

é rósea, úmida e dolorosa) ou flictenas, é 

classificada como:  
 

(A) Queimadura de primeiro grau.  

(B) Queimadura de segundo grau superficial. 

(C) Queimadura de segundo grau profunda.  

(D) Queimadura de terceiro grau. 
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46) O calendário básico de vacina disponibiliza 

para pessoas acima de 60 anos, além da 

campanha de vacinação contra gripe, três 

outras vacinas. Marque a alternativa que NÂO 

corresponde às vacinas disponibilizadas: 

(A) Hepatite B - Três doses, de acordo com a 

situação vacinal. 

(B) Febre Amarela - Uma dose se nunca tiver sido 

vacinado. 

(C) Dupla adulto (DT) – Reforço a cada 10 anos. 

(D) Tríplice viral – Três doses, de acordo com a 

situação vacinal.  
 

47) A vacina contra a Febre amarela deve ser: 
 

(A) Administrada em dose única. 

(B) Administrada aos 9 meses e reforço na 

adolescência. 

(C) Administrada em 3 doses (0, 2 e  6 meses) 

(D) Dose única com reforço a cada 10 anos. 

 

48) A vacina _________ também está disponível para 

as mulheres e homens de nove a 26 anos de 

idade vivendo com HIV/AIDS, transplantados 

de órgãos sólidos, de medula óssea ou 

pacientes oncológicos, sendo o esquema 

vacinal de três doses (0, 2 e 6 meses). Marque 

a alternativa correspondente: 
  

(A) Hepatite B. 

(B) Tríplice viral. 

(C) Penta/DTP. 

(D) HPV.   

 

49) Considerando a coleta de escarro para o 

diagnóstico de tuberculose, marque a 

alternativa que NÂO está de acordo com o 

Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose:  

 

(A) A amostra ideal provém da árvore brônquica e 

da faringe e não contém apenas saliva. 

(B) O aspecto ideal é mucopurulento, mas 

amostras com aspecto diferente também 

devem ser encaminhadas ao laboratório para 

análise. 

(C) Idealmente, cada amostra deve conter de 5 a 

10 ml de escarro. 

(D) Antes de iniciar o procedimento, pedir ao 

paciente que higienize a cavidade oral com 

água (não usar creme dental ou soluções anti-

sépticas) e que lave as mãos. 

 

50) Sobre a coleta de urina para exame de paciente 

em uso de sonda vesical de demora, marque 

(V) para Verdadeiro e (F) para Falso:  

 

 ) Antes de se colher a urina, a sonda deve ser 

mantida fechada por um período entre 1 e 2 

horas.  

 ) Deve ser feita assepsia no dispositivo da 

sonda com álcool 70% e devem ser coletados 

de 30 a 60 ml de urina. 

 ) Deve ser feita a coleta com agulha e seringa 

estéreis. 

 ) Poderá ser utilizada a urina contida na bolsa 

coletora.  

 

(A) F, V, V, V.  

(B) V, F, V, V. 

(C) F, F, V, V. 

(D) V, V, V, F. 

 

51) A administração de medicamentos por via 

intradérmica é geralmente usada para 

tratamento e/ou teste de hipersensibilidade e 

desensibilização. Marque a alternativa que 

NÂO está de acordo com a técnica correta: 

 

(A) É utilizada para aplicar BCG. 

(B) A penetração da agulha não deve passar de 2 

mm (somente o bisel).  

(C) Ângulo da agulha é de até 45º. 

(D) Administrar um volume máximo de 0,5 mL 
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52) A Heparina é um potente anticoagulante, 

frequentemente usado nos serviços de saúde. 

Seu uso de forma incorreta pode acarretar 

complicações severas e até fatal. São sinais de 

alerta quanto à administração da droga, 

EXCETO: 

 

(A) Trombose.  

(B) Sangramento ativo. 

(C) Feridas abertas. 

(D) Doença severa do fígado. 

 

53) Em relação à administração de medicação por 

via subcutânea, marque a alternativa 

INCORRETA: 

  

(A) A absorção é mais lenta do que a da via 

intramuscular.  

(B) Introduzir a agulha em ângulo de 45º quando 

agulhas 25x8. 

(C) Administrar um volume máximo entre 0,5 mL 

e 5 ml.  

(D) A face externa do braço, face externa da coxa e 

parede abdominal estão entre os locais mais 

indicados para a aplicação. 

 

54) Considerando a aferição frequência 

respiratória, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Colocar o paciente em posição confortável, se 

possível. 

(B) É importante que o paciente perceba que está 

sendo avaliado, para favorecer a indução da 

ventilação e a medida correta dos valores.  

(C) Observar os movimentos torácicos de 

expansão e retração (incursões respiratórias). 

(D) Complementar com a avaliação da 

regularidade, ritmo e profundidade da 

ventilação, e com a avaliação da utilização de 

musculatura acessória. 

 

 

 

 

55) Na área de lavagem e descontaminação dos 

Centros de material esterilizado NÂO é 

realizada a seguinte atividade:  

 

(A) Receber, conferir e anotar a quantidade e 

espécie do material recebido. 

(B) Desinfetar e separar os materiais. 

(C) Proceder à limpeza do material. 

(D) Encaminhar o material para esterilização 

devidamente identificado. 

 

56) O rótulo dos produtos para saúde, 

processados nos Centros de material 

esterilizado, deve ser capaz de se manter 

legível e afixado nas embalagens durante a 

esterilização, transporte, armazenamento, 

distribuição e até o momento do uso.  Neste, 

deve conter: 

 

(A) Nome do produto, número do lote, data da 

esterilização, data limite de uso, método de 

esterilização e nome do responsável pelo 

preparo. 

(B) Nome do produto, número do lote, data da 

esterilização, método de esterilização e nome 

do responsável pelo preparo. 

(C) Nome do produto, data da esterilização, data 

limite de uso, método de esterilização e nome 

do responsável pelo preparo. 

(D) Número do lote, data da esterilização, método 

de esterilização e nome do responsável pelo 

preparo. 

  

57) Considerando a saúde e segurança do 

trabalhador nos Centros de Material 

esterilizado (CME), marque a alternativa 

INCORRETA: 

  

(A) O trabalhador do CME deve utilizar vestimenta 

privativa, touca e calçado fechado em todas as 

áreas técnicas e restritas. 

(B) Para a descarga de secadoras e 

termodesinfetadoras e carga e descarga de 

autoclaves é obrigatória a utilização de luvas 

de proteção térmica impermeável. 



 
 

 CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                                                                                    Página 13 de 13 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(C) Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial 

pode substituir o uso de máscara e óculos. 

(D) Os trabalhadores devem deixar o local de 

trabalho com os equipamentos de proteção 

individual e as vestimentas utilizadas em suas 

atividades.  

 

58) Desinfecção de alto nível é:  

 

(A) Processo físico ou químico que destrói 

microrganismos patogênicos na forma 

vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus 

e dos fungos, de objetos inanimados e 

superfícies. 

(B) Processo físico ou químico que destrói a 

maioria dos microrganismos de artigos semi-

críticos, inclusive micobactérias e fungos, 

exceto um número elevado de esporos 

bacterianos. 

(C) Remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, 

redução da carga microbiana presente nos 

produtos para saúde, utilizando água, 

detergentes, produtos e acessórios de limpeza, 

por meio de ação mecânica (manual ou 

automatizada), atuando em superfícies 

internas (lúmen) e externas, de forma a tornar 

o produto seguro para manuseio e preparado 

para desinfecção ou esterilização. 

(D) Limpeza que utiliza o princípio da cavitação, 

em que ondas de energia acústica propagadas 

em solução aquosa rompem os elos que fixam 

a partícula de sujidade à superfície do produto. 

 

59) A Vigilância Epidemiológica tem como 

finalidade:  

 

(A) Adotar medidas de prevenção das doenças 

sazonais. 

(B) Recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos.  

(C) Prevenção e controle das doenças e agravos.  

(D) Comunicar a ocorrência de determinados 

eventos e agravos de saúde.  

 

60) A Vigilância Epidemiológica coleta dados em 

todos os níveis de atuação (municipal, 

estadual e federal) do sistema de saúde. 

Marque a alternativa que NÃO apresenta um 

tipo de dado de interesse deste serviço:  

 

(A) Morbidade. 

(B) Mortalidade. 

(C) Dados demográficos e ambientais. 

(D) Produtos para a saúde.  

 

 

 


