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————————  PORTUGUÊS  ————————

01. A palavra IDENTIDADE aparece comumente
grafada erradamente com um N a mais:
identidade. O vocábulo abaixo cuja grafia está
correta é:
a)Enganjado
b)Ingnorante
c)Mortandela
d)Contenção

02. O soneto de Vinícius de Morais é referência para
as questões 2 a 6:

Soneto de Fidelidade
De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

Vinícius de Moraes, “Antologia Poética”,

Editora do Autor, Rio de Janeiro, 1960, pág.96.

02. No 1º verso da 2ª estrofe o pronome oblíquo em
destaque refere-se ao:
a)Soneto de fidelidade
b)Meu encanto
c)Meu amor
d)Meu pensamento

03. Assinale a alternativa em que o sentido da palavra
mesmo coincide e equivale a que está presente
na 1ª estrofe, 3º verso do poema:
a) “Vamos de qualquer maneira, mesmo que ele

não queira ir.”
b) “Maria Gloria, há mesmo  necessidade de fazê-

lo padre? 
(Machado de Assis)

c) “ Pai, para onde fores, / irei também trilhando
as mesmas ruas...”

(Augusto dos Anjos)

d) Há aqui o mesmo contraste já observado em
outra ocasião.

04. No 3º verso da 2ª estrofe há presença de uma figura
de linguagem denominada:
a)Hipérbato
b)Pleonasmo
c)Silepse
d)Comparação

05. Faça a associação da coluna 2 de acordo com a
coluna 1 e, em seguida, marque a alternativa que
apresenta a seqüência CORRETA:
Coluna 1 Coluna 2

I. Substantivo (   ) hei
II. Verbo (   ) vão
III. Adjetivo (   ) encanto
IV. Pronome (   ) mais
V. Advérbio (   ) tudo

a)  III, II, IV, I, V
b)  II,  III, V, I, IV
c) I, III, IV, II, V
d) II, III, I, V, IV

6. Em “Quero vivê-lo em cada vão momento,”(1º verso,
2ª estrofe), a palavra em destaque se acentua pelo
mesmo motivo de:
a) parabéns
b) dendê
c) também
d) saída

Observe o trecho a seguir de Carlos Eduardo Novais
e responda ao que for pedido nas questões 7 a 9:

As catedrais do Consumo

As últimas pesquisas demonstram que os homens
já então se equiparando às mulheres na freqüência aos
supermercados. Revelam ainda que eles vêm
mostrando um talento incrível para donas-de-casa. Os
homens são os melhores fregueses nas chamadas
compras de impulso-termo que surgiu com o
supermercado-que são aquelas que não se coloca na
lista. Você chega lá, olha para a mercadoria, verifica
quanto tem no bolso e depois se justifica: “Vou comprar
só desta vez para experimentar”. As pesquisas
assinalam ainda que nas compras o impulso ocorre da
classe média  para cima. Abaixo da classe média,
diminui sensivelmente. Até mesmo porque, se
houvesse impulso, não haveria dinheiro.

07. No período:” As última pesquisas demonstram que
os homens já estão se  equiparando às mulheres
na freqüência aos supermercados.”, o sinal
indicativo de crase  se justifica pelo mesmo motivo
que em:
a) Pediram bife à milanesa.
b) Comprou tudo à vista
c) Andava à vontade quando encontrou Carlindo.
d) O frentista se dirigiu à cliente.
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08. A oração em destaque. “...que os homens já estão
se equiparando às mulheres na freqüência  aos
supermercados”, classifica-se sintaticamente
como:
a) Oração subordinada substantiva subjetiva.
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
c) Oração subordinada adjetiva restritiva.
d) Oração subordinada adverbial causal.

09. Observe o período:”Revelam ainda que eles vem
mostrando um talento incrível para donas-de-
casa.’’A forma verbal grifada está em concordância
com o sujeito:
a) Os Homens
b) As mulheres
c)  As últimas pesquisas
d) As pesquisas dos homens

10. Identifique a alternativa em que o par de parônimas
se apresenta com sentido tocado:
a)  destratar (insultar)  / distratar (desfazer)
b)  sustar (suspender) / suster (sustentar)
c) deferimento  (adiamento) / diferimento ( concessão)
d) delatar (denunciar)  / dilatar (retardar)

————  CONHECIMENTO ESPECÍFICO  ————

11. A administração endovenosa ou intravenosa é
efetuada introduzindo-se o medicamento
diretamente por uma veia. Marque a alternativa
INCORRETA:
a) Chama-se flebóclise a infusão de volumes de

solução aquosa na veia.
b) Por essa via frequentemente se administra

suspensões aquosas ou emulsões sem
restrições.

c) As soluções infundidas devem ter pH neutro,
serem isotônicas e isentas de pirogênios.

d) As formas de infusão endovenosa podem ser:
direta, intermitentes e contínua.

12. A sondagem nasogástrica  (SNG)  facilita o acesso
à cavidade gástrica, permitindo tanto administrar
substâncias como a drenagem do conteúdo
gástrico. Sobre os cuidados de enfermagem com
a SNG, marque a alternativa CORRETA:
a) Nos pacientes com tubo traqueal ou

traquestomia, verificar se o balonete da cânula
está insuflado e aspirar secreção antes de
veicular dieta.

b) Em situação de reanimação cardiopulmonar a
SNG deve permanecer fechada.

c) Em caso de drenagem colocar o recipiente
acima do nível do paciente para facilitar a
sifonagem.

d) Variar posição de fixação da SNG
semanalmente.

13. Acerca da assepsia e anti-sepsia analise os itens
abaixo:

I. Qualquer que seja o método utilizado para
limpeza de artigos hospitalares sempre será
indispensável que todo resíduo de matéria
orgânica e/ou sujidades seja removido
totalmente.

II. Os frascos plásticos poderão acondicionar
soluções alcoólicas, porém não são
recomendados para acondicionamento de anti-
sépticos.

III. A lavagem adequada das mãos é fundamental
para controle da infecção hospitalar. Em
unidades de alto risco, há necessidade de se
remover a flora residente e transitória, por isso
o uso de anti-sépticos; nas demais unidades
basta o uso de água e sabão.

Assinale a opção CORRETA:
a) F, V, V
b) F, F, F
c) V, V, V
d) V, F, V

14. O emprego da ventilação mecânica implica riscos
próprios, devendo sua indicação ser criteriosa e
sua aplicação cercada de cuidados específicos.
Assinale a alternativa CORRETA sobre os cuidados
com a oxigenoterapia:
a) Trocar semanalmente à cânula, os

umidificadores, o tubo e outros equipamentos
expostos a umidade.

b) Observar e palpar o epigástrico para constatar
o aparecimento de distensão.

c) Revezar o cateter das narinas diariamente
d) Avaliar com freqüência as condições do

paciente e manter alta a concentração de O²
para eliminar sinais de hipoxia.

15. O período das primeiras 24 horas pós nascimento
é considerado crítico para o recém-nascido (RN).
Marque a alternativa que indica um cuidado
mediato que deve ser prestado ao RN:
a) Aspirar primeiro a boca e depois o nariz
b) Observar o coto umbilical, atentando para a

presença de duas artérias e uma veia
c) Realizar higiene corporal
d) Identificar o RN e sua mãe

16. O início do trabalho de parto é desencadeado por
fatores maternos, fetais e placentários, que se
interagem. São sinais do desencadeamento de
trabalho de parto:
a) Aumento do movimento fetal
b) Presença de mecônio
c) Contrações uterinas
d) Leucorréia

17. Alguns cuidados devem ser observados na
administração de medicamentos em pediatria.
Assinale o que for CORRETO:
a) Deve-se repetir a medicação administrada via

oral, caso a criança cuspa parte da dose.
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b) Antecipar a administração de antimicrobianos
para melhor eficácia.

c) Os cuidados ao se administrar os
medicamentos devem ser iguais aos prestados
a qualquer paciente, pois os medicamentos
utilizados em pediatria não diferem basicamente
dos empregados em adultos.

d) Deve-se dar especial atenção às medicações
venosas, pois são potencialmente vesicantes.

18. Tanto o profissional de enfermagem, responsável
pela medicação, quanto o usuário que se auto-
administra a insulina, devem seguir algumas
orientações básicas a fim de evitar complicações
e alcançar melhores resultados com a terapia.
Quanto aos cuidados referentes à insulinoterapia,
assinale a alternativa CORRETA:
a) Fazer o rodízio das áreas de aplicação, evitando

o uso do local, antes de duas semanas,
mantendo um espaço mínimo de três
centímentros entre eles.

b) Agitar o frasco de insulina para homogenizar a
medicação.

c) Inserir a agulha de insulina na posição de um
ângulo de 45º, após a realização de um leve
pinçamento da pele.

d) Manter a insulina sob refrigeração, utilizar
seringa apropriada e massagear o local da
aplicação para evitar lipodistrofia

19. Numerosas patologias cardiovasculares
predispõem o aparecimento do Edema Agudo de
Pulmão (EAP). Os sinais e sintomas do EAP
incluem:
a) Bradicardia
b) Lassidão
c) Pele quente
d) Ansiedade

20. No tocante à aspiração traqueal, marque a
alternativa CORRETA:
a) A aspiração deve obedecer à sequência oral e

nasal, que deve ser rigorosamente respeitada
para evitar infecção.

b) Nunca aspirar por um período inferior a 15
segundos.

c) Realizar a limpeza do recipiente de coleta de
secreção a cada 24 horas.

d) Trocar o recipiente de coleta de secreção e do
intermediário de latéx a cada 24 horas

21. Analise as afirmações abaixo:
I. Durante as transfusões usa-se apenas soro

fisiológico 0,9% nas infusões.
II. As reações transfusionais não-hemolíticas são

raras e evoluem, frequentemente, com
hipotensão e angústia respiratória.

III. Quando houver suspeita de reação
transfusional hemolítica, a bolsa de sangue
deve  ser enviada ao banco de sangue para
determinar se a unidade correta de sangue foi
administrada ao cliente indicado.

A sequência CORRETA é:
a) F, V, V
b) V, F, F
c) V, V, F
d) F, F, V

22. Dentre os sinais e sistemas abaixo, identifique o
que NÃO é característico de Tricomoníase vaginal.
a) Dispareunia
b) Fluxo vaginal espesso, com aspecto de coalho,

branco, com coceira.
c) Secreção vaginal bolhosa, fétida, amarelo-

esverdeada.
d) Mucosa vaginal com aspecto “em framboesa”

23. Considera-se como queimado de grande gravidade
o paciente com:
a) Queimadura de segundo grau com área corporal

atingida entre 5% a 15% em menores de 12
anos.

b) Qualquer queimadura de segundo grau
envolvendo mão ou pé ou face ou pescoço.

c) Queimadura de qualquer extensão que tenha
associada a esta lesão inalatória.

d) Queimadura de espessura parcial profunda

24. Assinale a alternativa CORRETA sobre os aspectos
da evolução do concepto e de seus anexos:
a) Apenas ao término do primeiro mês consegue-

se distinguir a cabeça e os rudimentos de olhos,
ouvidos e nariz.

b) Em torno da 4ª a 6ª semana, a cabeça
apresenta-se desproporcionalmente grande em
relação ao corpo, devido ao desenvolvimento
cerebral.

c) Ao término da 8ª semana distingue-se facilmente
os olhos, nariz e boca.

d) Ao término da 12ª semana o embrião passa à
condição de feto.

25. Toda a equipe de enfermagem deve estar em alerta
para esclarecer um ou outro aspecto sobre o ato
cirúrgico e detectar sinais e sintomas de alterações
físicas. Marque a alternativa que NÃO indica uma
ação de assistência para o preparo físico do
paciente no período pré-operatório imediato:
a) Avaliação clínica do paciente para conduzí-lo

ao ato anestésico-cirúrgico.
b) Esvaziamento intestinal
c) Higiene corporal e oral
d) Controle dos sinais vitais

26. Os instrumentos cirúrgicos são distribuídos em
grupos, de acordo com a função que
desempenham durante o ato cirúrgico. Indique o
instrumento de síntese:
a) Tesoura
b) Porta-agulha
c) Pinça Kelly
d) V´lavula de Doyen
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27. O técnico de enfermagem diante de um paciente
com retenção urinária no pós-operatório deve:
a) Passar uma sonda de demora
b) Fazer cateterismo vesical
c) Colocar uma bolsa de água quente
d) Comunicar à enfermeira

28. Quando o profissional executa um procedimento
sem o  adequado conhecimento técnico-científico,
está expondo o paciente a danos decorrentes de :
a)Dolo
b)Imprudência
c)Imperícia
d)indisciplina

29.  As atividades de educação em saúde, no âmbito
da saúde pública, tem por objetivo:
a) Identificar e criticar condutas inadequadas das

polítcas públicas de saúde.
b) Analisar criticamente em conjunto com a

população, os problemas de saúde e estudar
alternativas e propostas de solução.

c)  Modificar os conceitos de saúde pública.
d) Solucionar os problemas de saúde.

30. Para um paciente com diabetes mellitus, foram
prescritas 12 UI de insulina regular. O posto de
enfermagem dispõe de frasco-ampola de insulina
regular 40 UI e seringa com graduação de 80 UI.
Para administrar a dose certa, o técnico de
enfermagem deve aspirar:
a) 30 UI
b) 33 UI
c) 4,8 UI
d) 05 UI

————————  MATEMÁTICA  ———————

31. Pedro irá responder a um questionário
socioeconômico contendo 10 perguntas, cujas
respostas para cada pergunta é “sim” ou “não”.
De quantas formas Pedro poderá responder esse
questionário?
a) 20
b) 1024
c) 1000
d) 980

32. Numa função de 1ª grau o valor de

f(2) = 9 e f(5) = - 3.

Então o valor de f(4) é :
a) 17
b) 6
c) 0
d) 1

33. Um técnico de futebol deseja formar um time de
futsal com cinco jogadores e dispõe de dez
jogadores. Quantos times o técnico poderá formar?
a) 252
b) 504
c) 50
d) 3024

34. A equação
x+1 +  3  = 2
 4       x

é do 2º grau e possui duas raízes. O produto e a
soma dessas raízes são iguais a:
a) 12 e 7
b) 6 e 4
c) 3 e 2
d) 7 e 10

35. O salário de um professor, de um advogado e de
um médico estão,  nesta ordem, em progressão
aritmética. Sabendo-se que o salário do professor
é R$ 2100,00 e do médico é R$ 5000,00. Quanto
ganha o advogado?
a) R$ 4100,00
b) R$ 3500,00
c) R$ 3550,00
d) R$ 4000,00

—————  CONHECIMENTO LOCAL  —————

Texto refere-se à questão  01 .

Matias Olímpio é um município brasileiro do Estado do
Piauí, microrregião do Baixo Parnaíba, mesorregião do
Norte Piauiense. O padroeiro da cidade é São Miguel
Arcanjo. O município tem cerca de 10 mil habitantes e
235 km². Inicialmente denominado “Arraial do Saco”,
era um povoado de Luzilândia sendo elevado ao patamar
de município por força de Lei Estadual datada de 29 de
outubro de 1953 sendo instalado em 1º de junho de
1954. Ainda antes de sua emancipação foi batizado
em honra ao político Matias Olímpio de Melo.

Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Matias_Ol%C3%ADmpio.

Acesso em 24/04/2010)

36. Com base no texto acima podemos afirmar,
EXCETO:
a) A cidade de Matias Olímpio foi criada tendo como

povoado Luzilândia
b) O Arraial do Saco foi o núcleo  originador de

Matias Olímpio.
c) Matias Olímpio foi emancipado do município de

Luzilândia.
d) Matias Olímpio foi emancipada no governo de

Getúlio Vargas.



6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO-PI

37.  Analise os dados abaixo e assinale a  alternativa
CORRETA:

Caracterização Física
DENOMINAÇÃO COORDENADA/DIVISÃO

REGIONAL/LIMITE
Latitude              03°42’57’’
Longitude           42°33’20’’
Microrregião Baixo Parnaíba Piauiense

Limite
Norte Madeiro/Estado do Maranhão
Sul São João do Arraial/Luzilândia/Campo Largo
do Piauí
Leste Luzilândia
Oeste Campo Largo do Piauí/Estado do Maranhão

Fontes: Piauí – Informações Municipais – 2000

Anuário Estatístico do Piauí – 2001.

a) Ao norte, Matias Olímpio tem seus limites com
Luzilândia e Campo Largo do Piauí.

b) Os municípios de Luzilândia e Madeiro não são
da Microrregião do Baixo Parnaíba Piauiense e
sim da Microrregião do Litoral Piauiense.

c) Ao sul, Matias Olímpio tem seus limites com
São João do Arraial, Luzilândia e Campo Largo
do Piauí.

d) O limite de Matias Olímpio ao sul é apenas com
Campo Largo do Piauí.

38. Observe os itens abaixo:
I. O  padre Jonas Pintos sugeriu   à atual  cidade

de Matias Olímpio, o nome de Miguelândia em
homenagem ao santo padroeiro da cidade: São
Miguel Arcanjo

II. Os cearenses foram também responsáveis pelo
povoamento da região de Matias  Olímpio.

III. A cidade de Matias Olímpio foi desmembrada
de Joca Marques.

Marque os itens corretos:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Os itens I e II
d) I, II e III

39. Com base na tabela abaixo, assinale a alternativa
correta:

Distribuição da População residente
segundo a localidade

DISTRIBUIÇÃO Nº ABSOLUTO %
Urbana 4.210 43,3
Rural 5.517 56,7
TOTAL 9.727 100,0

                   Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000

a) A população rural de Matias Olímpio é  maioria
em  relação à população urbana.

b) A População urbana é duas vezes maior  que a
rural.

c) Em termos percentuais, podemos perceber que
há equilíbrio entre a população rural e urbana
no município de Matias Olimpio.

d) Podemos concluir, pela tabela, que a população
de Matias Olímpio será sempre de maioria rural

40. Sobre a política em Matias Olímpio, temos o
quadro abaixo :

Lista de Prefeitos
Francisco Augusto Maia ARENA 1970

Bernardo Araújo Rocha ARENA 1972

José Vaz de Aguiar ARENA 1976

Augusto César Alves Maia PDS 1982

José Vaz de Aguiar PFL 1988

Augusto César Alves Maia PFL 1992

Antônio Rodrigues Sobrinho PFL 1996

Augusto César Alves Maia PFL 2000

Antônio Rodrigues Sobrinho PMDB 2004

Edísio Alves Maia PP 2008

              Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Matias_Ol%C3%ADmpio.

Acesso em 24/04/2010

Com base no quadro, podemos concluir que:
a) A política de Matias Olimpio, ao longo das

décadas representadas, apresentou uma
alternância significativa no poder.

b) Que o domínio de  siglas partidárias com
programas semelhantes  predominou no
intervalo de   tempo definido.

c) Podemos perceber que não há potentados
familiares no poder em Matias Olímpio no
período de 1970 a 2008.

d) Matias Olímpio não sofre da herança política
da ditadura militar (1964-1985)
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