PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
Concurso Público para o Provimento do cargo de

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Leia atentamente as seguintes instruções.

01. Você deve receber do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno de Provas, com 40 (quarenta) questões objetivas;
b) O CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas da prova, correspondendo cada
questão a uma “única” alternativa.

c) O candidato deve:
- procurar, no CARTÃO-RESPOSTA, o número da questão que está respondendo;
- verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu;
- Marcar essa letra no CARTÃO-RESPOSTA, conforme o exemplo:
A

B

C

D

E

Atenção
- marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa
questão.
- responda todas as questões.
02. Verifique se o número de páginas está em ordem e o número de questões estão enumeradas de (01 a
40). Ocorrendo qualquer alteração, notifique o fiscal, imediatamente, reclamando um outro caderno.
03. Não será permitida reclamação referente à natureza das questões. Em caso de discordância em
relação às mesmas, o candidato poderá recorrer, apresentando recurso no prazo e na forma
estabelecidos no Edital.
04. O CARTÃO-RESPOSTA dispõe de espaço indicado para assinatura do candidato, que deve ser igual
a que consta em seu documento de identidade.
05. O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas.
06. O candidato só poderá ausentar-se do local de realização das provas, após 01 hora de início da
mesma.
07. O candidato não poderá sair com o Caderno de Questões.
- as provas estarão disponibilizadas, a partir do segundo dia útil após a data da realização das provas,
no site www.institutoludus.com.br.
08. Será excluído do exame o candidato que:
a) Se utilizar,durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora,
bem como de rádios gravadores, de “headphones”,de telefones celulares ou de fontes de consulta
de qualquer espécie;
b) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o CartãoResposta;
c) Deixar de assinar o Cartão-Resposta;
d) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
01. Astrobaldo Ferreira, em conferência levada a termos no
CISFA (Colégio Industrial São Francisco de Assis, em
Floriano), dissertando sobre as recentes pesquisas e
investigações com fim da produção de células sintéticas e
as implicações destas pesquisas no âmbito da ética e da
legalidade, em determinado momento, assim disserta:
“Na condução das pesquisas, como na apresentação e
utilização de seus resultados [...] em vista de suas
implicações éticas e sociais, uma vez que a falta desses
zelos poderiam até tornar as investigações ilícitas.”
O termo que substitui o trecho grifado acima, sem alteração
de sentido, é:
A) já que.
B) ainda que.
C) posto que.
D) apesar de que.
E) haja visto que.
02. Analise as assertivas seguintes e indique aquela em que
a palavra destacada tem um sinônimo corretamente
indicado ao contexto é:
A) O servidor público deve ter sempre suas atitudes ditadas
pela ética. – impostas
B) Na totalidade de seus artigos, a Lei Ambiental reitera
basicamente que som além do limite permitido implica crime
– regulamenta
C) A falta de zelo nas investigações sobre células sintéticas
podem tornar as investigações ilícitas. – perigosas
D) O perfil dos convocados por Dunga e as ausências de
Ganso e Neymar na convocação da seleção brasileira
corroboram a idéia que Dunga é adepto do futebol europeu
– contrariam
E) A Polícia Militar do Maranhão está diuturnamente a
postos – 24 horas por dia.

C) “provavelmente” – “respostas”
D) “alguns elementos” – “rigor ético”
E) “experimentos humanos” – “respostas”.
04. Assinale a alternativa em que o emprego do pronome
relativo atende ao que dita a denominada norma culta.
A) O passado demonstrou que as guerras exterminaram
boa parte da população onde há disso provas documentais.
B) As bolas de futebol foram distribuídas em aldeias pobres
da África cujas crianças nunca viram uma bola de futebol de
verdade.
C) O futebol arte, que o fim pode estar próximo, pode
conviver com o futebol-Dunga.
D) Astrobaldo parava de ler o livro (Crepúsculo) que
gostava para refletir sobre a vida.
E) O sonho de Astrobaldozinho era aprender a ler onde
contou com a ajuda de sua vizinha.
05. Assinale a assertiva em que todas as palavras são
acentuadas pela mesma razão.
A) “Brasília”, “prêmios”, “vitória”.
B) “elétrica”, “hidráulica”, “responsáveis”.
C) “sérios”, “potência”, “após”.
D) “Goiás”, “já”, “vários”.
E) “Solidária”, “área”, “após”.

MATEMÁTICA
06. Dada a sequência seguinte 2A1, 3A2, 5B3, 8D4,...., .....,
.....
O 8.º termo da sequência é:
A) 17K6
B) 23P7
C) 30X8
D) 30V8
E) um valor diferente dos acima colocados.

03. Leia o fragmento de texto seguinte:
Em sua fala, o conferencista Astrobaldo Ferreira, dissertando sobre pesquisas que possibilitam a criação em
laboratório de células sintéticas, assim se expressou:
“Enquanto isso, alguns elementos que se dizem da
comunidade científica, e que, provavelmente, fazem
experimentos humanos, talvez sem o rigor ético, ensaiam o
anúncio de descobertas, prometem respostas que ainda
estão por vir.”
Dos termos grifados acima, há dois que exercem a mesma
função sintática e estão juntos na alternativa:
A) “alguns elementos” – “comunidade científica”
B) “experimentos humanos” – “o anúncio”
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07. Um terreno de 3.000 ares (are: medida de superfície) foi
dividido em três lotes, com dois desses tendo as seguintes
dimensões, em metros:
Lote 1: 200 m X 300 m
Lote 2: 500 m X 300 m
Se o lote restante foi vendido a R$ 14.400,00 (catorze mil e
quatrocentos reais) e o segundo Lote foi vendido a:
A) R$ 25.000,00
B) R$ 24.000,00
C) R$ 9.600,00
D) R$ 18.000,00
E) R$ 20.000,00
08. Um terreno retangular, que serve de canteiro para
cultivo de flores, mede 20mX25m. O proprietário deseja
circundar este canteiro com uma calçada com dimensão
constante em volta do canteiro com determinada cerâmica.
Ele dispõe de 94 metros quadrados desta cerâmica. A
calçada a ser construída poderá ter largura máxima de:
A) 80cm
B) 10 dm
C) 80 dm
D) 1,2m
E) 8dm.
09. Estima-se que uma equipe com 6 pedreiros constroem
45 metros de muro em 3 dias. Quantos metros de muro
serão construídos diariamente, acrescentando-se 2
pedreiros à equipe, com a mesma eficiência dos
profissionais já contratados?
A) 5
B) 12.
C) 20.
D) 16.
E) 15
10. Na confecção de livros em uma gráfica, 10 gráficos
terminam a editoração de todos os livros, trabalhando 6
horas por dia, em 25 dias. Quantas horas serão necessárias
para que 15 gráficos, em 30 dias, façam a editoração de um
terço da mesma obra?
A) 33h20min
B) 30h20min
C) 27h20min
D) 24h40min
E) 21h40min
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CONHECIMENTOS LOCAIS
11. Analise as assertivas seguintes:

15. Observe a figura seguinte, que representa a
Microrregião na qual está cravado o Município de Sucupira
do Norte.

I. O município de Sucupira do Norte faz fronteira, ao Sul,
com São Domingos do Azeitão.
II. Sucupira do Norte faz fronteira, ao Norte, com Colinas e
Paraibano.
III. O Município de Jatobá(MA), embora não faça fronteira
com Sucupira do Norte, se situa ao Norte de Sucupira do
Norte e se encontram na mesma Microrregião.
Assinale:
A) se correta I, apenas.
B) se corretas I e II, apenas.
C) se correta III, apenas.
D) se corretas II e III, apenas.
E) se correta II, apenas.
12. Sucupira do Norte está cravada na mesorregião:
A) Sul Maranhense.
B) Leste Maranhense.
C) Norte Maranhense.
D) Oeste Maranhense.
E) Centro Maranhense.
13. Sucupira do Norte está cravada na Microrregião:
A) Chapadas do Alto Itapecuru.
B) Gerais de Balsas
C) de Colinas
D) Chapadas das Mangabeiras.
E) do Nordeste maranhense.
14. Assinale a alternativa incorreta.
A) A área integrante do atual município de Sucupira do
Norte foi desmembrada de Mirador.
B) Pela lei nº 2.153, de 16 de novembro de 1961, foi a
povoação elevada à categoria de município, com o nome de
Sucupira do Norte.
C) O nome do Município de “Sucupira” advém do fato da
existência de muita sucupira 9àrvore) no município.
D) Segundo o IBGE (Censo de 2008), a laranja e a banana
(em cacho) são as duas únicas culturas (lavoura)
permanetes com produção relevante no Município.
E) Arroz, cana-de-açúcar, fava, feijão, melancia, mandioca,
milho, soja são, segundo o IBGE, lavouras (culturas)
temporárias com produção relevante no Município de
Sucupira do Norte.

Se o número 13 representa Sucupira do Riachão, o
Município de Sucupira do Norte será representado pelo
número:
A) 09
B) 02
C) 12
D) 06
E) 07

ESPECÍFICO
16. A parotidite infecciosa é uma doença:
A) Bacteriana aguda, caracterizada por febre e aumento do
volume de uma ou mais glândulas salivares, geralmente a
parótida.
B) Viral aguda, caracterizada pelo o aumento do volume de
uma ou mais glândulas salivares e, às vezes, glândulas
sublinguais ou submandibulares.
C) Viral aguda, caracterizada por febre e aumento do
volume de uma ou mais glândulas salivares, geralmente a
parótida e, às vezes, glândulas sublinguais ou
submandibulares.
D) Viral aguda, caracterizada por febre e diminuição do
volume de uma ou mais glândulas salivares e glândulas
sublinguais ou submandibulares.
E) Bacteriana aguda, caracterizada por febre e aumento do
volume de uma ou mais glândulas salivares e glândulas
sublinguais ou submandibulares.
17. O abortamento é a morte ou expulsão ovular. O
abortamento é dito tardio quando ocorre entre:
A) Entre a 13ª e 22ª semanas.
B) Entre a 14ª e 22ª semanas.
C) Entre a 15ª e 20ª semanas.
D) Entre a 15ª e 22ª semanas.
E) Entre a 13ª e 24ª semanas.
18. A ética é um dos assuntos mais lembrados ao se falar
em negócios, política e relacionamentos humanos. Esta
afirmativa se consolida e diz respeito:
A) Às conquistas tecnológicas atuais.
B) Ao posicionamento ético e moral das pessoas.
C) À presença apenas nos debates.
D) Ao que se refere virtualmente ao comportamento
humano.
E) N.R.A.
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19. A osteoporose é considerada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) como a “Epidemia Silenciosa do Século”.
Afeta indivíduos de maior idade, de ambos os sexos,
principalmente, mulheres na pós-menopausa, que também
apresentam mais fraturas. Quanto à sua Etiologia - a
instalação da osteoporose resulta de anos de perda óssea.
Pode ser classificada em primária, que não apresenta causa
bem definida; e secundária, quando é decorrente de uma
causa bem definida, como as patologias que afetam o
metabolismo ósseo, EXCETO:
A) Desnutrição.
B) Neoplasias produtora de PTHrp.
C) Uso prolongado de corticóides, heparina, anticonvulsivantes.
D) Anorexia nervosa.
E) Doenças hematológicas não infiltrativas da medula como
mastocitose, mieloma, leucemias e linfomas.
20. A deficiência de ferro pode apresentar-se em graus
variáveis, que vai desde a depleção do ferro, sem
comprometimentos orgânicos, até a anemia por deficiência
de ferro que afetam vários sistemas orgânicos. A depleção
de ferro supõe uma diminuição dos depósitos de ferro, mas
a quantidade de ferro funcional pode não estar alterada. Ou
seja, indivíduos com depleção de ferro não possuem mais
ferro de reserva para ser mobilizado, caso o organismo
necessite. Portanto, o ferro é tão importante que, EXCETO:
A) Reduz o nascimento de bebês prematuros e com baixo
peso.
B) Reduz o risco de morte materna no parto e no pós-parto
imediato.
C) Melhora a capacidade de aprendizagem da criança.
D) Não possui nenhuma relevância comprovada cientificamente na melhora da resistência às infecções.
E) É fundamental para o crescimento saudável.
21. Dos principais tipos de alterações respiratórias descritas
abaixo, somente uma alternativa NÃO condiz com seu
conceito:
A) Dispnéia = dificuldade respiratória.
B) Ortopnéia = respiração facilitada em posição vertical.
C) Respiração estertorosa = caracteriza-se por aumento
gradual na profundidade das respirações, seguido de
decréscimogradual dessa profundidade, com período de
apnéia subseqüente.
D) Apnéia = parada respiratória.
E) Dispnéia = dificuldade respiratória.
22. Abortamento é a interrupção da gravidez até a:
A) 20ª – 22ª semana e com produto da concepção pesando
menos que 500g.
B) 22ª – 24ª semana e com produto da concepção pesando
menos que 600g.

C) 26ª – 28ª semana e com produto da concepção pesando
menos que 800g.
D) 30ª – 32ª semana e com produto da concepção pesando
menos que 1.000g.
E) 32ª – 34ª semana e com produto da concepção pesando
menos que 1.200g.
23. O método mais comum de limpeza de mãos e unhas é:
A) Lavá-las com água corrente e sabão.
B) Usar produto desinfetante
C) Usar método esterilizante.
D) Escovar mãos e antebraço.
E) N.R.A.
24. Antissepsia é:
A) O emprego de substâncias químicas para destruir os
germes.
B) Emprego de substâncias químicas com o fim de inibir o
crescimento e proliferação dos germes.
C) Método mais comum de limpeza de materiais
contaminados.
D) Método comum de desinfecção.
E) N.R.A.
25. O processo de destruição de parasitas existentes no
organismo de um indivíduo denomina-se:
A) Esterilização.
B) Higienização.
C) Desinfestação.
D) Desinfecção.
E) Assepsia.
26 Ao instilar nitrato de prata a 1% nos olhos de um recémnato previne-se:
A) calázio;
B) tracoma;
C) úlcera de Córnea;
D) ressecamento de mucosa;
E) oftalmia Gonocócica.
27. Quais são os principais cuidados imediatos prestados
ao recém-nato normal?
A) pesagem, mensuração, aquecimento e identificação;
B) higiene corporal, mensuração, pesagem e credeização;
C) estabelecimento e manutenção da respiração, aquecimento, identificação e credeização;
D) imunização, assepsia e credeização;
E) mensuração, oxigenoterapia, aspiração das vias aéreas
superiores e identificação.
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28. Analise as afirmativas a seguir, sobre controle de
infecção hospitalar:

32. É permitido ao Técnico em Enfermagem segundo o
Código de Ética Profissional:

I - O uso da luva dispensa a lavagem das mãos antes e
após contatos que envolvam mucosas, sangue ou outros
fluidos corpóreos, secreções ou excreções.
II - Não são recomendadas, para a finalidade de anti-sepsia,
as formulações contendo mercuriais orgânicos, acetona,
líquido de Dakin e clorofórmio.
III - Cirurgias Contaminadas são aquelas realizadas em
tecidos recentemente traumatizados e abertos, colonizados
por flora bacteriana abundante e ausência de supuração
local.

A) Abandonar o cliente em meio a tratamento sem garantia
de continuidade da assistência.
B) Prestar à clientela uma assistência de Enfermagem livre
dos riscos decorrentes de imperícia.
C) Realizar pesquisa em que o direito inalienável do homem
seja desrespeitado ou acarrete perigo de vida ou dano à
sua saúde.
D) Utilizar-se, sem referência ao autor ou sem autorização
expressa, de dados, informações ou opiniões ainda não
publicados.
E) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse da pessoa
humana.

A) apenas a afirmativa I está correta;
B) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
E) apenas a afirmativa III está correta.
29. O método de esterilização por agente químico líquidos
é:
A) Forno de pasteur
B) Autoclave
C) Electronbeam
D) Glutaraldeídos a 2%.
E) Formaldeído
30. Segundo o Código de Ética de Enfermagem, é responsabilidade do profissional de enfermagem, EXCETO:
A) Promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento técnico,
científico e cultural do pessoal sob sua orientação e
supervisão.
B) Manter-se atualizado ampliando seus conhecimentos
técnicos, científicos e culturais, em benefício da clientela,
coletividade e do desenvolvimento da profissão.
C) Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a
interromper a gestação.
D) Responsabilizar-se por falta cometida em suas
atividades profissionais, independente de ter sido praticada
individualmente ou em equipe.
E) Avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal e
somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de
desempenho seguro para si e para a clientela.
31. São aspectos músculos-esqueléticos a serem observados pelo técnico de enfermagem no levantamento de dados
do paciente, com exceção de:
A) Postura
B) Peso
C) Locomoção
D) Resistência muscular
E) Coordenação motora

33. Quais são os métodos de esterilização por agentes
físicos?
A) Peróxido de hidrogênio.
B) Ácido peracético + peróxido de hidrogênio.
C) Formaldeído e óxido de etileno.
D) Forno de Pasteur; vapor sob pressão; raio gama.
E) Glutaraudeído a 2% e brometo de lauril.
34. As principais medidas preventivas contra a menigite
são:
A) Vacinação para todos os tipos de meningites.
B) Parar de fumar e usar bebida alcoólica.
C) Isolamento dos doentes e a administração profilática de
antibióticos.
D) Promover aglomeramentos de pessoas e reuniões
quando houver surto da doença.
E) Todas as alternativas estão corretas.
35. Mesmo com o uso de luvas, as mãos devem ser lavadas
quando retiradas as luvas. Assinale as indicações dos
momentos em que as mãos devem ser lavadas:
A) Após tocar fluidos, secreções e itens contaminados.
B) Após a retirada das luvas; antes de procedimentos no
paciente.
C) Entre contatos com pacientes; antes e depois de atos
fisiológicos.
D) Entre procedimentos num mesmo paciente; antes do
preparo de soros e medicações.
E) Todas as alternativas estão corretas.
36. Escolha a alternativa correta.
Os principais sinais de parada cárdio-respiratória são:
( ) ausência de pulsos centrais e de expansão torácica;
agitação; pele corada; choro intenso; inconsciência; flacidez
ou hipotonia, dentre outros.
( ) presença de pulsos centrais e de expansão torácica;
cianose; palidez cutânea; apnéia; inconsciência; hipertonia;
taquilalia, dentre outros.

6

( ) pulsos centrais e de expansão torácica diminuídos;
irritabilidade; palidez cutânea; dispnéia; comunicativo;
flacidez ou hipertonia, dentre outros.
( ) ausência de pulsos centrais e de expansão torácica;
cianose; palidez cutânea; apnéia; inconsciência; flacidez ou
hipotonia, dentre outros.
( ) presença de expansão torácica; bradicardia; cianose;
palidez cutânea; inconsciência; hipertonia, dentre outros.
37. O organismo humano necessita de todos os nutrientes
e seu consumo deve ser balanceado. Qual, dentre os
abaixo relacionados, representa a maior fonte de energia
para o homem se movimentar, trabalhar e viver?
A) Lipídios.
B) Protídeos.
C) Vitaminas.
D) Minerais.
E) Carboidratos.

40. Os cuidados imediatos ao RN são aqueles dispensados
logo após o nascimento, ainda na sala de parto. Os
principais objetivos são: auxiliar o bebê a fazer a transição
da vida intrauterina para a vida extra-uterina, assegurar a
manutenção de sua temperatura corporal e promover o elo
afetivo entre RN - mãe. A alternativa que cita todos os
cuidados corretamente é:
A) verificar medidas antropométricas, amamentação e
higiene corporal;
B) secagem e aquecimento, banho e higiene corporal e
imunização para hepatite B;
C) oxigenoterapia,banho,verificação de peso e estatura;
D) ligadura do coto umbilical, secagem e aquecimento e
aspiração;
E) verificação de perímetro cefálico e torácico e higiene
corporal.

38. Segundo recomendações do Ministério da Saúde, a
assepsia do coto umbilical do recém-nascido deverá ser
realizada:
A) uma vez por semana com álcool iodado;
B) somente após o banho com álcool absoluto;
C) sempre que estiver sujo ou molhado com álcool a 70%;
D) após o banho e quando necessário com povidine tópico;
E) durante o banho com povidine degermante.
39. Um lactente de 9 meses dá entrada na unidade de
saúde em que você trabalha como técnico de enfermagem
no setor de imunização com quadro de vômitos freqüentes,
diarréia com presença de muco e restos alimentares, choro
sem lágrimas e fontanelas deprimidas. A mãe relata que o
quadro persiste sem melhora há mais de 24h. Sua conduta
deverá ser:
A) encaminhar para avaliação da enfermeira e do pediatra;
B) iniciar hidratação oral e suspender a amamentação;
C) iniciar antibioticoterapia e iniciar reidratação oral;
D) suspender dieta e iniciar hidratação venosa;
E) prescrever dieta pobre em fibras.
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