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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1- Assinale a alternativa na qual TODAS as palavras estão incorretamente acentuadas:  

a) espetáculo – fotógrafia – gratuíto – ósseo  

b) espécie – fotógrafo – férro – lâminado  

c) balbucío- lâmpada – férreo – nevóa   

d) bálbucio – hospitáleiro – farmácia – micróbio  

e) espiríto – fotógrafia – fosfóro – sánscrito   

2- Um erro que cometemos é achar que a escrita é uma representação fiel da fala, isto é, que 

determinada letra produz apenas um som. Nesse sentido recomenda-se que se estude a grafia e o som 

por meio de uma diversidade de valores e casos. Diante do exposto, assinale a alternativa em que a 

letra X representa o mesmo fonema que Trouxa:  

a) Táxi 

b) máximo 

c) Enxergar 

d) exemplo  

e) exceção 

3 - Assinale a alternativa na qual a palavra em destaque classifica-se, na frase apresentada, como um 

substantivo simples: 

a) Sei que guardas grandes segredos. 

b) Comprei um guarda-roupa novo. 

c) O guarda vestia uniforme azul. 

d) Pedi para meu filho guardar as roupas; 
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e) O guarda- noturno fez a ronda rotineira. 

4 - A correta separação de sílabas encontra-se em: 

a) bis – co – i – to  / ex – ce – ção / ju - í – za 

b) bis – coi – to / ex – ce – ção / ju – í -za 

c) bis – co – i – to  / e - xce – ção / ju - í – za 

d) bi – sco – i – to / ex – ce – ção / juí – za 

e) bis – coi – to / ex – ce – ção / juí – za  

5 - Considerando o processo de sinonímia assinale a alternativa na qual as palavras apresentadas 

podem substituir os vocábulos em destaque,  

“Termina o prazo para saque de FGTS inativo; veja situações em que prazo será prorrogado.” 

a) limite – parado – delongado  

b) limite – atuante – precipitado  

c) vista – parado – imponderado  

d) limite – entorpecido – antecipado  

e) limite – inerte – adiantado  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Uma caixa com tampa para embalar frios é confeccionada com papelão e as medidas são 

expressas em centímetros conforme a figura: 
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Sabendo-se que à área total da caixa são acrescentados 4% de material destinado às dobras onde é 

feita a colagem, o total de papelão necessário na confecção da caixa é: 

a) 6 448  

b) 8 680  

c) 7 400  

d) 2 280  

e) 6 200  

 

7 - O termo geral de uma sequência é dado por . A soma dos oito primeiros termos 

desta sequência é: 

a) 31 

b) 71 

c) 134 

d) 164 

e) 158 

 

8 - Sejam  conjuntos com 110, 75 e 42 elementos respectivamente. O número de 

elementos do conjunto  é: 

a) 2273 

b) 143 

c) 185 

d) 173 

e) 123  

 

9 - Laura aplicou R$ 5 000,00 a juros simples de 0,87% ao mês durante 3 meses. O montante obtido 

no final do período será de: 

a) R$ 5 230,00 

b) R$ 5 305,50 

c) R$ 5 731,50 

d) R$ 5 130,50 

e) R$ 6 305,00 
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10 - Em determinada hora do dia um poste projeta uma sombra de  no solo, enquanto 

que no mesmo instante uma estaca de madeira que mede de comprimento, colocada 

perpendicularmente ao solo e próxima do poste, projeta no solo uma sombra de . A 

altura do poste é: 

a) 14 metros 

b) 13 metros 

c) 11 metros 

d) 10 metros   

e) 12 metros 

INFORMÁTICA 

11 - Para que serve o CMOS? 

a) É o barramento de comunicação entre os periféricos instalados na placa mãe  

b) É o responsável pelo funcionamento da BIOS  

c) Verificar se o processador está em funcionamento  

d) Armazenar as informações dos dispositivos instalados na placa mãe (SETUP) 

e) Inicializar o sistema operacional após o processo de BOOT 

12 - Serviço de rede utilizado para transferência de arquivos: 

a) TELNET 

b) FTP 

c) DHCP 

d) SSH 

e) DNS 

13 - Das opções abaixo, como criar uma tabela em uma planilha no Microsoft Excel e permitir um 

vinculo com um documento do Microsoft Word, sendo que toda vez que alterar os dados da tabela na 

planilha, a tabela do documento deverá ser atualizada? 
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a) Deverá criar a tabela no documento do Microsoft Word usando os próprios recursos deste e 

fazer referencia aos endereços de cada célula da tabela na planilha Microsoft Excel que deseja 

apresentar 

b) Deverá criar a tabela em uma planilha do Microsoft Excel, selecionar, recortar a tabela e 

colar no documento Microsoft Word 

c) Deverá adquirir um programa específico que permita o vínculo entre Microsoft Word e 

Microsoft Excel  

d) Criar a tabela a partir do Microsoft Excel, usar o print screen (usar área de transferência), 

recortar a tabela via Paint e colar no documento do Microsoft Word  

e) Deverá criar a tabela em uma planilha do Microsoft Excel e colar no documento do 

Microsoft Word selecionando na colagem a opção com vínculo, eventualmente será necessário 

atualizar este vínculo 

14 - Qual será o retorno do pressionamento das teclas CTRL + U (Control + U) quando estiver 

acessando uma página web e utilizando o Internet Explorer? 

a) Abrir janela posicionada com o código fonte da página 

b) Voltar para a pagina inicial (Home) 

c) Adicionar a pagina acessada aos favoritos 

d) Abrir nova Guia para acessar nova pagina 

e) Fechar todas as guias abertas exceto a atual 

15 - Em que consiste o BACKUP incremental de um disco rígido de um microcomputador servidor 

para um dispositivo externo de armazenamento? 

a) Cópia de segurança total dos dados do disco rígido para o dispositivo externo 

b) Cópia de segurança total dos dados do disco rígido gerando versões de backups no 

dispositivo externo 
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c) Cópia de segurança que considera apenas as atualizações ocorridas nos dados do disco rígido 

desde a última cópia realizada, gerando no dispositivo um arquivo para cada atualização gerada 

além da cópia do disco rígido 

d) Cópia de segurança que considera apenas as atualizações ocorridas nos dados do disco rígido 

desde a última cópia realizada para o dispositivo externo, gerando assim uma cópia idêntica ao 

disco rígido apenas adicionando estas atualizações 

e) Cópia de segurança do dispositivo externo para o disco rígido e a restauração do sistema 

conforme a necessidade oriunda das perdas de dados 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - Operação conhecida como a maior investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro que o 

Brasil já teve.  A Polícia Federal do Brasil, cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, de 

prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de 

lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. A operação teve início em 17 de 

março de 2014 e conta com muitas fases operacionais, autorizadas pelo juiz Sérgio Moro, durante as 

quais mais de cem pessoas foram presas e condenadas. Estima-se que o volume de recursos 

desviados dos cofres da Petrobrás, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a 

isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que 

envolve a companhia. Essa investigação recebeu o nome de:  

a) Operação Zelotes. 

b) Operação Petrolão. 

c) Operação Porto Seguro. 

d) Operação Lava Jato. 

e) Operação Carne Fraca.  

17 - O Acordo de Paris é um compromisso considerado “histórico” que foi negociado por 195 países 

com o principal objetivo de______________________________ 

a) combater a pobreza. 

b) conter o aquecimento global do planeta.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandado_de_busca_e_apreens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_tempor%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_preventiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condu%C3%A7%C3%A3o_coercitiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propina_%28portugu%C3%AAs_brasileiro%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fases_da_Opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_Moro
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c) combater ao terrorismo. 

d) evitar o uso de drogas. 

e) ajudar refugiados de guerras. 

18 - A Constituição Federal de 1988 e alterações, no parágrafo 4º do art. 37, trata dos atos de 

improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa importarão:  

I.  a suspensão dos direitos políticos; 

II. a perda da função pública; 

III. a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. 

É CORRETO afirmar que: 

a) As alternativas I e III estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) Apenas I; II e III estão corretas. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

e) Apenas II está correta. 

19 - O Hino Nacional é composto da música de ________________________________ e do poema 

de __________________________________________.  

a) Alberto Nepomuceno; Joaquim Osório Duque Estrada. 

b) Francisco Manoel da Silva; Joaquim Osório Duque Estrada. 

c) Antônio Dias Leite Júnior; Mário de Souza e Mello. 

d) Francisco Manoel da Silva; Mário de Souza e Mello. 

e) Adalberto de Barros Nunes; Alberto Nepomuceno. 

20 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), art. 

22, temos a seguinte redação: “Ao entrar em exercício, o servidor investido para o cargo de 
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provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 3 (três) anos, durante o qual a 

sua aptidão física e capacidade serão  objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os 

seguintes fatores:  

I. assiduidade; 

II. disciplina; 

III. relacionamento intrapessoal;  

IV. desempenho e eficiência; 

V. responsabilidade; 

VI. iniciativa; e 

VII- zelo pelos recursos financeiros e/ou materiais. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) As alternativas I; II; III; IV;  V; VI e VII 

b) Apenas as alternativas II; III e V;   

c) Apenas as alternativas II; III; IV e V 

d) Apenas as alternativas I; II; IV; V; VI e VII 

e) Apenas as alternativas II; III; IV; V e VII 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

21 - A Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 198. Afirma que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I- Equidade; 

II- Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

III- Atendimento integral, com prioridade para as atividades dos serviços assistenciais; 
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IV-Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; 

V - Participação da comunidade. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) I, II e IV 

c) II, III e V 

d) I, IV e V 

e) II, IV e V 

22 - Na aplicação de injeção intramuscular (IM) e volume máximo a ser administrado no músculo 

deltóide de um adulto é: 

a) 2,0 ml 

b) 1,0 ml 

c) 2,5 ml 

d) 3,0 ml 

e) 4,0 ml 

23 - Mulher  de 50 anos recebe a   prescrição médica de Decadron 8mg, IM. Na unidade há  

disponível frasco ampola de Decadron de 2,5 ml (4 mg/ml). Deverá ser aplicado: 

a) 2,5 ml 

b) 3,0 ml 

c) 4,0 ml 

d) 2,0 ml 

e) 8,0 ml 

24 - O Insulina é um medicamento essencial para o controle da glicemia em pacientes com diabetes 

mellitus tipo 1. Esse medicamento deve ser administrado por via: 

a) Intra dérmica 

b) Oral 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI - SC 

 

12 
 

c) Subcutânea 

d) Sublingual 

e) Intra muscular 

25 - Em relação a higienização  das mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde está 

correto o que se afirma na alternativa: 

a)   a medida individua  mais simp es e mais  dispendiosa para prevenir a propagação das 

infecç es re acionadas   assist ncia   sa de. 

b)  evem higieni ar as mãos somente  os profissionais que tra a ham em serviços de sa de, 

que mantém contato direto com os pacientes. 

c) O uso de luvas substitui a lavagem das mãos. 

d) As mãos dos profissionais que atuam em serviços de sa de podem ser higieni adas 

uti i ando-se   gua e sa ão, preparação a coó ica e anti-séptico. 

e) Para secar as mãos deve-se usar  toalha de tecido.  

26 -  o que se refere ao tratamento de feridas, ca e ao técnico em enfermagem rea i ar curativo nas 

feridas em est gio   e   .  onsidera- se ferida em estágio I aquela que  

a) Apresenta  a rasão ou   cera. 

b) Apresenta comprometimento da epiderme apenas, com formação de eritema em pe e íntegra 

e sem perda tecidual. 

c) Apresenta  perda tecidual e comprometimento da epiderme, derme ou ambas. 

d) Apresenta extensa destruição de tecido, chegando a ocorrer  esão óssea ou muscu ar ou 

necrose tissular. 

e) Apresenta   cera profunda, com comprometimento tota  da pe e e necrose de tecido 

su cut neo. 

27 - Uma das atribuições do técnico em enfermagem é preparer o pacinte adequadamente para a 

realização do exame ou procedimentos. A posição que o paciente deve ficar para a realização do 

exame retal é: 

a) Posição de SIMS 

b) Posição de Decúbito Dorsal  

c) Posição de Fowler 

d) Posição de Decúbito Lateral 
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e) Posição em Decúbito Ventral 

28 - O técnico em  Enfermagem é importante  na verificação  da Pressão Arterial  porque  as medidas 

realizadas por este profissional  apresentam efeito do avental branco com uma frequência menor. A 

técnica correta de medida da pressão arterial inclui, Exceto: 

a) O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio. 

b) O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do abdomem.  

c) Medir após cinco minutos de repouso.  

d) Evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes.  

e) Desinflar o manguito lentamente (2 a 4 mmHg/seg). 

29 - São componentes do  sistema respiratório humano:  

I- Pulmões  

II- Fosas nasais  

III- Esôfago  

IV- Piloro 

V- Laringe 

Esta correto o que se afirma em: 

a) I, IV e V 

b) I, II e V 

c) I, III e IV 

d) I, II e III 

e) Somente I 

30 - O processo de esterilização pelo vapor saturado sob pressão é o método mais utilizado para  

esterilização de material. O equipamento utilizado para este método de é: 

a) Autoclave 

b) Estufa  

c) Câmara de óxido de etileno 

d) Câma de Peróxido de hidrogênio 
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e) Gluteraldeído  

31 - São sinais clássicos de uma crise convulsiva: 

a) Tonturas, perda da consciência, dor no peito. 

b) Dor no peito, tremores, inconsciência. 

c) Contrações musculares descoordenadas, inconsciência, incontinência urinária/fecal. 

d) Febre, tonturas, tremores. 

e) Dor nas palpebras, tontura e irritabilidade. 

32 - Segundo o código de ética da profissão de enfermagem, a falta cometida durante o exercício 

profissional pode ser classificada como imperícia, imprudência ou negligência. Considera-se 

imperícia quando há. 

a) Falta de cuidado na realização da tarefa. 

b) Violação da regras ou leis.  

c) Comportamento de precipitação e sem cautela. 

d) Falta de  irresponsabilidade. 

e) Falta qualificação técnica. 

33 - A temperature corporal pode ser verificada em várias regions do corpo e para cada região existe 

um valor de referência considerado normal. Quando verifica-se a temperature na região axillar  

considera-se normal o valor de. 

a) 35 a 36 C 

b) 36 a 36,8 C 

c) 37 a 37,5C 

d) 36 a 38C 

e) 37 a 38C 

34 - São atri uiç es do Técnico em  nfermagem no atendimento   sa de da pessoa idosa:  

 -  rientar ao idoso, aos fami iares e ou cuidador so re a correta uti i ação dos medicamentos. 

  -  ea i ar e participar das atividades de educação permanente re ativas   sa de da pessoa idosa. 

   -  esenvo ver aç es educativas re ativas   sa de da pessoa idosa, de acordo com o 

planejamento da equipe. 
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IV- Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de enfermagem. 

V- Realizar consulta de enfermagem. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, III e IV 

b) III, IV e V 

c) I, II e III 

d) Somente a III 

e) II, IV e V 

35 - São riscos domésticos para as quedas em idosos:  

I- Pisos escorregadios. 

II- Degraus da escada com altura ou largura regulares. 

   -    i uminação. 

  -  adeira, camas e vasos sanit rios muito  aixos; 

V- Cadeiras com braços. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e V 

b) I, II e III 

c) I, III e IV 

d) I, IV e V 

e) I, III e V 

36 - As atribuições do  técnico em enfermagem  das equipes de ATENÇÃO BÁSICA são, Exceto:  

a) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

UBS; 

b) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros 

membros da equipe; 

c)  ea i ar aç es de educação em sa de   popu ação adstrita, conforme p anejamento da 

equipe; 
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d)  ea i ar atividades programadas e de atenção   demanda espont nea; 

e)  ontri uir, participar e rea i ar atividades de educação permanente; 

37 - Em relação notificação comunicação compu sória de agravo ou doença est  correto o que se 

afirma em:  

a) A comunicação de doença, agravo ou evento de sa de p   ica de notificação compu sória 

pode ser rea i ada   autoridade de sa de somente pe o medico ou enfermeiro. 

b) A comunicação de doença, agravo ou evento de sa de p   ica de notificação compu sória 

pode ser rea i ada   autoridade de sa de por qua quer cidadão. 

c) A comunicação de doença, agravo ou evento de sa de p   ica de notificação compu sória 

pode ser rea i ada   autoridade de sa de somente pe o médico. 

d) A comunicação de doença, agravo ou evento de sa de p   ica de notificação compu sória 

pode ser rea i ada   autoridade de sa de somente por profissiona  que atua na vigilância 

epidemiológica. 

e) A comunicação de doença, agravo ou evento de sa de p   ica de notificação compu sória 

pode ser rea i ada   autoridade de sa de por qua quer cidadão desde que tenha certe a da 

ocorrência do evento, fornecendo todas as informações necessárias. 

38 - A  conservação das vacinas nas Unidades de saúde é fator importante. Um dos itens refere-se a 

temperature da geladeira que deve estar entre 

a) 1 a 7 graus 

b) 3 a 8 graus 

c) 2 a 10 graus 

d) 3 a 9 graus 

e) 2 a 8 graus 

39 - A Tu ercu ose é  uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma  actéria, denominada:  

a) Bacilo  Anthracis 

b) Bacilo de Koch  

c) Bacilo  Brevis 

d) Bacilo  Cereus 

e) Bacilo  Fusiform 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI - SC 

 

17 
 

40 - A  anseníase é uma doença infecciosa, cr nica, de grande import ncia para a sa de p   ica 

devido   sua magnitude e seu a to poder incapacitante, atingindo principa mente a faixa et ria 

economicamente active. A transmissão da Hanseníase se da: 

a) por transmissão heredit ria 

b) por compartilhar seringas e agulhas 

c) por meio das vias aérias superiors, de pessoa a pessoa. 

d) por picada de mosquito 

e) por alimentos contaminados 

 


