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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

(233) - TÉCNICO DE ENFERMAGEM/SAMU 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 30 (Trinta) 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 Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 10 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três 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 Teste Seletivo 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 Teste Seletivo. 

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 Teste Seletivo. 

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.uniao2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-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 15 

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

 

 

Segurança 
 

O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as belas casas, os jardins, 1 

os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. 2 

Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com muitos guardas que 3 

controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no condomínio os proprietários e visitantes 4 

devidamente identificados e crachados. 5 

Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e assaltavam as casas. 6 

Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto. Nos quatro lados. As 7 

inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. Agora não só os visitantes eram obrigados a 8 

usar crachá. Os proprietários e seus familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se 9 

identificar para a guarda. Nem as babás. Nem os bebês. 10 

Mas os assaltos continuaram. 11 

Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. O mais 12 

importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do muro morreria eletrocutado. 13 

Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de guardas com ordens de atirar para matar. 14 

Mas os assaltos continuaram. 15 

Grades nas janelas de todas as casas. Era o ___________. Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos 16 

muros, e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, e a segunda cerca, de arame farpado, erguida 17 

dentro do perímetro, não conseguiriam entrar nas casas. Todas as janelas foram engradadas. 18 

Mas os assaltos continuaram. 19 

Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. Dois assaltantes tinham 20 

entrado no condomínio no banco de ______ do carro de um proprietário, com um revólver apontado para a 21 

sua nuca. Assaltaram a casa, depois saíram no carro roubado, com crachás roubados. Além do controle das 22 

entradas, passou a ser feito um rigoroso controle das saídas. Para sair, só com um exame demorado do 23 

crachá e com autorização __________ da guarda, que não queria conversa nem aceitava suborno. 24 

Mas os assaltos continuaram. 25 

Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira cerca. As famílias de mais posses, com mais 26 

coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área de segurança máxima. E foi tomada uma 27 

medida ___________. Ninguém pode entrar no condomínio. Ninguém. Visitas, só num local predeterminado 28 

pela guarda, sob sua severa vigilância e por curtos períodos. 29 

E ninguém pode sair. 30 

Agora, a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém precisa temer pelo seu 31 

patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar ___________ do grande portão de ferro 32 

e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às grades da sua casa, olhando melancolicamente para a 33 

rua. 34 

Mas surgiu outro problema. 35 

As tentativas de fuga. E há motins constantes de condôminos que tentam de qualquer maneira 36 

atingir a liberdade. A guarda tem sido obrigada a agir com energia. 37 

 

LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO.  
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01) Assinale a alternativa que completa 

corretamente as lacunas do texto, na ordem 

em que aparecem. 
 

(A) jeito – traz – expressa – estrema –atravéz. 

(B) geito – traz – espressa – extrema – atravéz. 

(C) geito – trás – espressa – estrema – através. 

(D) jeito – trás – expressa – extrema – através. 
 

02) Em todas as alternativas o significado das 

palavras destacadas está adequado ao texto, 

exceto em: 
 

(A) “As inspeções tornaram-se mais rigorosas no 

portão de entrada.” (= VISTORIAS) 

(B) “...passou a ser feito um rigoroso controle das 

saídas.” (= SEVERO) 

(C) “Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio.” 

(= RECEAR) 

(D) “...agarrado às grades da sua casa, olhando 

melancolicamente para a rua. (= 

DESPREOCUPADAMENTE) 
 

03) Assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) Os moradores do condomínio fechado tentam 

de todas as maneiras buscar estratégias para 

espantar os ladrões e ficam cada vez mais 

trancados em suas próprias casas 

(B) O condomínio só garantia a segurança dos 

condôminos que tinham mais posses. 

(C) Depois de tantas tentativas, conseguiu-se 

deixar completa a segurança no condomínio, 

mas de tão protegido, surge um novo problema, 

o condomínio transforma-se em prisão 

(D) Há tentativas de fuga dos condôminos que 

tentam de qualquer maneira atingir a 

liberdade. A guarda é obrigada a agir com 

energia. 
 

 

 

 

 

 

04) Assinale a alternativa em que a palavra 

destacada na frase não pertence à classe dos 

pronomes. 

 

(A) “O ponto de venda mais forte do condomínio 

era a sua segurança.” 

(B) “Não passava ninguém pelo portão...” 

(C) “Além do controle das entradas...” 

(D) “Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do 

muro morreria eletrocutado.” 

 

05) Assinale a alternativa incorreta quanto à 

divisão silábica. 

 

(A) Fa-mi-li-a-res. 

(B) Rou-ba-das. 

(C) Ele-tri-fi-car. 

(D) Pes-so-as. 

 

06) Quanto ao número de sílabas, as duas palavras 

são trissílabas na alternativa: 

  

(A) Assaltos, espiar. 

(B) Reforçada, guarda. 

(C) Tentativas, ninguém. 

(D) Revólver, crachás. 

 

07) Assinale a alternativa em que a palavra 

destacada na frase não pertence à classe dos 

pronomes. 

 

(A) “O ponto de venda mais forte do condomínio 

era a sua segurança.” 

(B) “Não passava ninguém pelo portão...” 

(C) “Além do controle das entradas...” 

(D) “Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do 

muro morreria eletrocutado.” 

 

08) Na palavra “floricultura”, a sílaba tônica é: 

 

(A) flo 

(B) tu 

(C) cul 

(D) ra 
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09) Leia a frase. 

 

“Havia um portão principal com muitos guardas 

que controlavam tudo por um circuito fechado de 

TV.” 
 

A classificação das palavras destacadas foi feita 

correta e respectivamente, na alternativa: 

 

(A) Substantivo - adjetivo. 

(B) Adjetivo - substantivo. 

(C) Adjetivo - substantivo. 

(D) Substantivo - adjetivo. 

 

10) A vírgula empregada na frase “Mudam-se os 

tempos, mudam-se as vontades” se justifica por 

separar: 
 

(A) Aposto explicativo. 

(B) Orações intercaladas. 

(C) Orações justapostas assindéticas. 

(D) Termos que se deseja realçar. 

 

11) Marque a alternativa em que a palavra está 

escrita de forma INCORRETA: 

 

(A) Torção. 

(B) Expectativa. 

(C) Imprescindível 

(D) Transsender 
 

12) A palavra que, destacada na frase “Avisei-o que 

não se deixasse levar pelas aparências”, 

funciona morfologicamente como:   
 

(A) advérbio. 

(B) conjunção subordinativa.    

(C) preposição. 

(D) pronome relativo. 
 

 

 

 

 

 

13) Assinale a alternativa em que o verbo 

destacado encontra-se conjugado no futuro do 

subjuntivo: 
 

(A) É preciso que ele refaça o documento.   

(B) Hoje à noite os jogadores desembarcarão no 

aeroporto.  

(C) O lanche será servido, quando todos 

chegarem.     

(D) Tomara que nós consigamos reverter essa 

situação.   

 

14) O antônimo da palavra “permanente” é: 

 

(A) Duradouro 

(B) Descontinuado 

(C) Definitivo 

(D) Constante 

 

15) Assinale a alternativa em que as sílabas tônicas 

das palavras estão destacadas 

CORRETAMENTE: 

 

(A) Elevador 

(B) Abacate 

(C) Amassado 

(D) Fazenda 
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16)  A representação dos usuários nos Conselhos 

de Saúde e Conferências será:  

 

(A) não permitida. 

(B) paritária em relação ao conjunto dos demais 

segmentos. 

(C) só será permitida se prevista em regimento. 

(D) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

17) Conforme as disposições da Lei 8080/90, estão 

incluídas no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) a execução das seguintes 

ações, exceto: 

 

(A) vigilância epidemiológica. 

(B) gestão ambiental. 

(C) saúde do trabalhador. 

(D) assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 

 

18) Um dos princípios fundamentais do Sistema 

Único de Saúde (SUS) determina que todos os 

cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de 

discriminação, têm direito ao acesso às ações e 

serviços de saúde. Este princípio é conhecido 

como: 

 

(A) Eficiência. 

(B) Universalidade. 

(C) Desconcentração.  

(D) Equidade. 

 

19) No âmbito da União, a direção do SUS é 

exercida pelo(a):  

 

(A) Secretaria Nacional de Saúde.  

(B) Anvisa. 

(C) Fiocruz. 

(D) Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 
 

20) Sobre o Sistema Único de Saúde, é correto 

afirmar que: 

 

01) No âmbito dos Municípios a direção do SUS é 

realizada pelos Conselhos de Saúde. 

02) A iniciativa privada não poderá participar do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

03) A vigilância nutricional e a orientação 

alimentar estão incluídas no campo de atuação 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

04) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo apenas os Municípios prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Considerando a avaliação primária em 

paciente com pneumotórax aberto, marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) Avaliação da ventilação: presença de dispneia 

ou desconforto respiratório, taquipneia, 

presença de sinais de hipoxia (ansiedade e 

agitação ou apatia) e presença de cianose. 

(B) Avaliação da parede torácica anterior e 

posterior (se possível) para detecção do 

ferimento. 

(C) Cobrir imediatamente o ferimento com 

curativo oclusivo com plástico ou papel 

metálico, com 3 pontos/ lados de fixação. 

(D) Administrar O2 em alto fluxo para manter Sat 

O2  ≥ 90%. 

 

22) Marque a alternativa que NÃO apresenta um 

critério de inclusão ou suspeita de trauma 

raquimedular:  

 

(A) Lesão na cabeça, sem alteração do nível de 

consciência. 

(B) Dano significativo no capacete. 

(C) Lesão na área da coluna. 

(D) Qualquer tipo de queda, especialmente em 

idosos. 

 

23) Marque a alternativa que NÃO apresenta a 

conduta correta no atendimento ao paciente 

com queimadura térmica:   

 

(A) No politraumatizado grave, priorizar o 

atendimento ao trauma e os efeitos sistêmicos 

da queimadura e depois a queimadura. 

(B) Observar o aspecto geral da face do paciente: 

cílios, sobrancelhas, pêlos do nariz e condições 

respiratórias, e informar à Regulação Médica. 

(C) Expor a área queimada, retirando as roupas 

aderidas. 

(D) Prevenir a hipotermia, preferencialmente com 

manta metálica.  

 

 

 

 
 

24) É considerando critério de inclusão ou suspeita 

de hiperglicemia, o paciente com glicemia 

capilar > 600 mg/dl, acompanhada dos 

seguintes sinais e sintomas, EXCETO: 

 

(A) Inconsciência. 

(B) Olhos encovados. 

(C) Alteração de sinais vitais. 

(D) Pele úmida e pegajosa. 

 

25) Considerando o manejo da crise em saúde 

mental, marque a alternativa que NÃO está 

relacionada com o método ACENA:  

 

(A) Avaliar: Arredores, a casa e a presença de 

Armas ou Artefatos que indiquem o uso de 

Álcool e drogas; Altura e a Aparência do 

paciente.  

(B) Observar a presença de sinais de Conflito e 

Crise na rede social do paciente. 

(C) Avaliar as Expectativas e a receptividade da 

rede social, do próprio paciente e da Equipe de 

atendimento.   

(D) Avaliar a presença de sinais de uso de Álcool e 

drogas, a presença de Agentes não 

identificados e a presença de sinais de Alerta. 

 

26) Considerando a assistência ao trabalho de 

parto prematuro, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

(A) Idade gestacional a partir de 22 semanas e 

menor que 36 semanas. 

(B) Presença de contrações regulares com 

intervalo de pelo menos 5 a 8 minutos. 

(C) Higienizar períneo com soro fisiológico (SF) 

0,9%, gazes e compressas estéreis se 

disponíveis. 

(D) Posicionar os campos sob os glúteos e abdome 

da paciente. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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27) Considerando os sinais e sintomas de choque, 

marque a alternativa que não está relacionada 

corretamente:  

 

(A) Pressão arterial: aumentada (PAS >140 

mmHg). 

(B) Temperatura da pele: fria, úmida, pegajosa. 

(C) Coloração da pele: pálida ou cianótica. 

(D) Nível de consciência: alterado.  

 

28) No atendimento de acidentes com animal 

peçonhento pelo Suporte Avançado de Vida 

(SAV) deverão ser realizadas as seguintes 

condutas, EXCETO: 

 

(A) Manter paciente em repouso absoluto. 

(B) Instalar acesso venoso e realizar reposição 

volêmica. 

(C) Utilizar torniquete. 

(D) Lavar a ferida com soro fisiológico e cobrir com 

curativo estéril seco. 

 

29) Deverá ser a atribuição primordial da 

primeira equipe a chegar à cena de incidente 

de múltiplas vítimas:  

 

(A) Estimar o número e a gravidade das vítimas.  

(B) Avaliar a segurança da cena e atuar apenas em 

área segura. 

(C) Orientar o posicionamento de outras 

ambulâncias que cheguem à cena. 

(D) Avaliar a necessidade de recursos adicionais e 

especializados. 

 

30) Considerando o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, é dever do 

profissional:   

 

(A) Registrar no prontuário e em outros 

documentos as informações inerentes e 

indispensáveis ao processo de cuidar de forma 

clara, objetiva, cronológica, legível, completa e 

sem rasuras.  

(B) Ter acesso às informações relacionadas à 

pessoa, família e coletividade, necessárias ao 

exercício profissional.  

(C) Realizar e participar de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, respeitando a legislação 

vigente. 

(D) Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto 

em mídias sociais durante o desempenho de 

suas atividades profissionais.  

 


