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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  COROADOS-SP   

TÉCNICO DE ENFERMAGEM    
 
 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                  Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

 
 
Destaque aqui 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS SP-TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20   21 22 23 24 25 26   27   28 29 30 

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Informática 
Conhecimento Específico  

10 
05 
05 
10 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 Leia o poema e responda as questões 1 a 3. 
 
SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS 
 A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em 
casa. 
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo… 
Quando se vê, já é 6ª-feira… 
Quando se vê, passaram 60 anos! 
Agora, é tarde demais para ser reprovado… 
E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade, 
eu nem olhava o relógio 
seguia sempre em frente… 
E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das 
horas. 

   Mario Quintana 

 
1) Marque V para verdadeiro e F para falso, acerca do 
poema.  
(   ) O eu lírico descreve sua experiência com a vida.  
(   ) O eu lírico mostra a relação com o tempo.  
(   ) O eu lírico reflete sobre a falta de valor que damos 
ao presente.  
Assinale a alternativa CORRETA.   
a) F-V-V. 
b) V-V-V.  
c) F-F-V.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Assinale a alternativa que corresponde ao sentido 
denotativo do trecho grifado “E iria jogando pelo 
caminho a casca dourada e inútil das horas”. 
a) Não se importar com o tempo que vem.  
b) Tirar a casaca e não carregar, pois não iria usar já que  
diz ser inútil. 
c) Retirar as preocupações e os medos que só se 
resolvem vivendo.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Analise as afirmativas sobre o poema.  
I) Há uma relação entre o título e o decorrer do poema 
que se faz grafar o número 666, que por alguns 
seguimentos religiosos seria o número do mal, 
poderíamos atribuir alguma relação com o tempo 
como se fosse um “castigo” aos humanos o fim da 
vida, a passagem do tempo. 
 II) No trecho “A vida é uns deveres que nós 
trouxemos para fazer em casa.” Podemos interpretar 
que a vida é algo penoso, porém pode-se fazer de uma 
forma tranquila pois estamos em casa e isso significa 
que há pouca pressão.  
III) Nas repetições dos versos 2,3,4 é usada a figura de 
linguagem chamada anáfora, com a repetição de 
“Quando se vê”, traz ao leitor um efeito do movimento 
que fazemos ao piscar, carregado de sentindo da 
rapidez dos acontecimentos da vida em relação ao 
tempo.  
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Apenas I e II.  
b) Apenas II e III.  
c) Apenas I e III.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Assinale a alternativa que esteja grafada de forma 
INCORRETA.  
a) Maço, propensão e asseio.  
b) Escasso, submissão e excelso. 

c) Enxofre, exílio e vexame. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Assinale a alternativa que corresponde as 
características do gênero lendas.  
a) Narrativas originárias de fatos que se misturam com 
ficção, passadas de geração a geração.  
b) Narrativa cotidiana que são publicadas periodicamente.  
c) Narrativas de origem grega de ficção que relacionam o 
mundo e os fenômenos da natureza.  
d) Nenhuma das alternativas.   
 
6) Assinale a alternativa que o verbo esteja no 
presente do indicativo.  
a) Eu dou todo meu dinheiro a esse lugar.  
b) Eu dava todo meu dinheiro a esse lugar.  
c) Dê todo meu dinheiro a esse lugar.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a alternativa em que a palavra sábio está 
com função de substantivo.  
a) O sábio sorriu a ouvir aquilo.  
b) Aquele senhor era sábio.  
c) Cristiano estava sábio depois de viver.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Assinale a alternativa CORRETA que as palavras 
são homônimas homófonas: 
a) Gosto e gosto 
b) Cela e Sela. 
c) Verão e Verão. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Leia as frases abaixo e marque 1 para as frases que 
tiverem sentido denotativo e 2 para aquelas com 
sentido conotativo.   
( 1) Denotativo.  
( 2) Conotativo.  
(   ) A matemática é uma matéria de exatas.  
(   ) O céu é azul.  
(   ) Luiza tem o rei na barriga.  
(   ) Jorge Amado é escritor. 
(   ) O tempo é compositor de destinos.  
 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) 2,2,1,1,2. 
b) 1,2,2,1,2. 
c) 1, 1,2,1,2. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Leia a frase e assinale a alternativa que 
corresponde ao predicado.  
 As alunas estudaram para tirar nota máxima. 
a) As alunas.  
b) para tirar nota máxima. 
c) Estudaram para tirar. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
MATEMÁTICA 

11) Dado os conjuntos A = {1,2,5,7,8,12}, 
B={2,4,5,6,7,11} e C={3,4,5,7,12}, então o conjunto 
(A∩B) – C é: 
a) { 2, 5 } 
b) { 2, 7 } 
c) { ø } 
d) Nenhuma das alternativas. 
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12) Numa academia de 530 alunos, 355 fazem 
musculação, 120 fazem aeróbico e 75 fazem as duas 
atividades físicas. Quantos alunos fazem musculação 
ou aeróbico? 
a) 400 alunos. 
b) 430 alunos. 
c) 440 alunos. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 

13) Considere o número √𝟐, ele é chamado de: 
a) Número racional. 
b) Número complexo. 
c) Número irracional. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) A expressão numérica {– 72: (– 4 + 3) – [– 3 * (– 2 + 
3 – 1)² – 18 : (– 1 + 4)²] } é igual a:  
a) 54  
b) 74 
c) 84 
d) Nenhuma das alternativas 
 
15) Dado dois conjuntos, A e B, assinale a alternativa 
INCORRETA em relação as operações entre 
conjuntos: 
a) 𝐴 ∪ 𝐵 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝐴 𝑜𝑢 𝑥 ∈ 𝐵} 
b) 𝐴 ∩ 𝐵 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝐴 𝑒 𝑥 ∈ 𝐵} 
c) 𝐴 − 𝐵 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝐴 𝑒 𝑥 ∈ 𝐵} 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
INFORMÁTICA 

16) Na visão de segurança da informação qual das 
alternativas abaixo afirma a importância de manter o 
sistema operacional ou aplicativos atualizados. 
a) Software em última versão possui uma quantidade 
maior de bugs, por isso recomendamos a utilização do 
software em uma versão mais antiga. 
b) O software mais seguro sempre é sua primeira versão, 
atualizações colocam novas funcionalidades.  
c) A atualização do software contribui com correção de 
falhas e vulnerabilidade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Considerando o Microsoft outlook, e uma 
mensagem selecionada qual é o atalho para responder 
a todos. 
a) Ctrl + Shift + R 
b) Ctrl + Shift + X 
c) Ctrl + Shift + J  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18)  Considere a seguinte formatação de data e hora e 
realize o relacionamento entre a data do tipo 
m/dd/aaaa h:mm. 
a) 12/20/2017 9:30 
b) 03/12/2017 9:30 
c) 03/21/2017 09:30 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Considerando as técnicas de backup, qual destas 
descrições são considerados um backup incremental 
do windows? 
a) Backup incremental é a cópia integral de todos os 
arquivos incrementando assim os dados do servidor.  
b) Backup incremental é a cópia dos arquivos criados e 
modificados desde a última execução do backup. 

c) Backup incremental é a cópia de todos os dados 
alterados desde a última cópia completa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Assinale a alternativa CORRETA, uma das mais 
importantes partes de um sistema Linux podemos 
citar o Kernel, qual a função principal desta parte do 
Linux? 
a) Kernel é a parte de baixo nível de abistração 
responsável pela ponte entre o hardware e o usuário 
provendo drivers e uma interface de interação para o 
usuário. 
b) O Kernel é uma parte responsável pelo arranque do 
sistema operacional, podendo ser utilizado para selecionar 
o boot durante o arranque. 
c) O Kernel é parte de ferramentas de interface gráfica, 
ajuda o usuário a realizar tarefas do dia a dia como uma 
alternativa ao pacote office.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

21) O centro de material e esterilização – CME é 
unidade funcional destinada ao processamento de 
produtos para saúde dos serviços de saúde. Sobre o 
CME é INCORRETO afirmar: 
a) O CME Classe I é aquele que realiza o processamento 
de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e 
críticos de conformação não complexa, passíveis de 
processamento. 
b) O CME Classe II é aquele que realiza o processamento 
de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e 
críticos de conformação complexa e não complexa, 
passíveis de processamento. 
c) O CME só pode processar produtos compatíveis com a 
sua capacidade técnica operacional e conforme a sua 
classificação. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
22) Lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de 
toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se 
sabão/detergente, seguida de enxágue abundante em 
água corrente. Analise as afirmativas abaixo sobre a 
lavagem das mãos: 
I) A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais 
importante para a prevenção e controle das infecções 
hospitalares. 
II) O uso de luvas  dispensa a lavagem das mãos antes 
e após contatos que envolvam mucosas, sangue 
outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções. 
III) A lavagem das mãos deve ser realizada uma vez, 
durante a assistência a um único paciente, sempre 
que envolver contato com diversos sítios corporais, 
entre cada uma das atividades. 
IV) A lavagem e antissepsia cirúrgica das mãos é 
realizada sempre antes dos procedimentos cirúrgicos. 
V) A decisão para a lavagem das mãos com uso de 
antisséptico deve desconsiderar o tipo de contato, o 
grau de contaminação, as condições do paciente e o 
procedimento a ser realizado. 
VI) A lavagem das mãos com antisséptico é 
recomendada em: realização de procedimentos 
invasivos; prestação de cuidados a pacientes críticos; 
contato direto com feridas e/ou dispositivos invasivos, 
tais como cateteres e drenos. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Somente I, III, IV, V, VI. 
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b) Somente II, IV, V, VI. 
c) Somente I, IV, VI. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) As autoclaves são equipamentos que se utilizam 
de vapor saturado para realizarem o processo de 
esterilização, as autoclaves poderão ter ciclos para 
esterilização a vapor dos seguintes tipos: Relacione 
as colunas acerca de destes tipos: 
(I) Esterilização por gravidade: 
(II) Esterilização por alto vácuo: 
(III) Esterilização por alto vácuo com ciclo pulsátil: 
(  ) introduz o vapor na câmara interna do aparelho. 
( ) facilita a subida da temperatura para iniciar a 
esterilização e gera maior segurança no processo, 
porque todo o ar do material e da câmara é retirado 
pela alta capacidade de sucção da bomba de vácuo. 
(  ) consiste em introduzir o vapor na câmara interna 
do aparelho e eliminar o ar interno por expulsão, ou 
seja, forçar a saída do ar na medida em que o vapor 
for injetado. 
Assinale a alternativa que corresponde com a 
sequência CORRETA: 
a) III, I, II. 
b) II, III, I. 
c) I, III, II. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) O pulso compõe os sinais vitais, o pulso arterial é 
percebido como uma expansão da parede arterial 
síncrona com o batimento cardíaco. Marque V 
(verdadeiro) e F (falso) sobre alguma terminologias do 
pulso: 
(  ) Pulso dicrótico : batimento cardíaco normal. 
( ) Pulso rítmico: os intervalos entre os batimentos são 
iguais. 
(  ) Pulso arrítmico: os intervalos entre os batimentos 
são desiguais. 
(  ) Pulso normocárdico : dá impressão de dois 
batimentos. 
(  ) Pulso filiforme: indica redução da força ou do 
volume do pulso periférico. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) F, V, V, F, V. 
b) V, F, V, V, F. 
c) V, F, F, V, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
25) Assinale a alternativa CORRETA sobre o tipo de 
material usado no curativo para a ferida com lesões 
vitalizadas ou com necrose com pouco/médio 
exsudato. Ex: escoriações, queimaduras de 1º e 2º 
grau e skin tears (lesões por fricção e pequenos 
traumas em pele). Prevenção ou tratamento de úlceras 
por pressão não infectadas. 
a) Bota de Unna. 
b)  Ácido Graxo Essencial – AGE. 
c) Hidrocolóide em Placa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) A via de administração de medicamentos  deve ser 
prescrita de forma clara, observando-se a via de 
administração recomendada pelo fabricante, para o 
medicamento. Sobre a estrutura da prescrição de 
medicamentos uso oral é CORRETO afirmar: 

a) Nome do medicamento + concentração + forma 
farmacêutica + dose + diluente + volume + via de 
administração + velocidade de infusão + posologia + 
orientações de administração e uso. 
b) Nome do medicamento + concentração + forma 
farmacêutica + dose + posologia + via de administração + 
orientações de uso. 
c) Nome do medicamento + concentração + forma 
farmacêutica + dose + diluente + volume + via de 
administração + posologia + orientações de  administração 
e uso. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Marque a alternativa CORRETA que se refere a 
emergência: 
a) Ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem 
risco potencial de vida, cujo portador necessita de 
assistência médica imediata.   
b) Constatação médica de condições de agravo à saúde 
que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento 
intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. 
c) Situação que não pode ser adiada, que deve ser 
resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se o 
risco até mesmo de morte. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
28) As atribuições dos profissionais das equipes de 
atenção básica devem seguir as referidas disposições 
legais que regulamentam o exercício de cada uma das 
profissões. Sendo assim são atribuições específicas 
do Técnico de Enfermagem: 
a) Desenvolver ações que busquem a integração entre a 
equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 
considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 
sociais ou coletividade; Orientar as famílias quanto à 
utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
b) Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de 
atenção, a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; Contribuir, realizar e 
participar das atividades de educação permanente de 
todos os membros da equipe. 
c) Participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da UBS; Contribuir, 
participar e realizar atividades de educação permanente. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
29) As lesões do sistema musculoesquelético, 
particularmente as algias vertebrais, são reconhecidas 
como um risco ocupacional entre os trabalhadores da 
área de saúde. Sobre essa temática assinale a 
alternativa CORRETA que corresponda a algumas 
orientações em relação à postura e movimentos: 
a) Manter um espaço livre para acesso à carga; Obter 
condições seguras do solo e do trajeto a ser percorrido; 
Posicionar os pés corretamente. 
b) Proporcionar variação de posições e atividades; Colocar 
os pés alternadamente em um banquinho quando 
trabalhar em pé por tempo prolongado; Evitar o 
alongamento excessivo da coluna vertebral. 
c) Evitar a utilização de mobiliários e equipamentos 
improvisados;  Atentar para uma manutenção adequada e 
periódica dos equipamentos hospitalares; Avaliar as 
condições físicas da pessoa que será movimentada e sua 
capacidade em colaborar. 
d)Nenhuma das alternativas. 
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30) Sobre algumas vacinas que compõe o calendário 
de vacinação da criança do Programa Nacional de 
Imunização assinale a alternativa CORRETA: 
a) A vacina Meningocócica C conjugada: protege contra as 
infecções invasivas causadas pelo H. influenzae do 
sorotipo b, entre elas a meningite. Esta vacina também 
confere proteção contra a difteria, tétano, coqueluche e 
hepatite B. 
b) A vacina Pneumocócica 10 valente conjugada: protege 
contra as infecções invasivas, entre elas a meningite, 
causadas por dez sorotipos do S. pneumoniae. 
c)A vacina Pentavalente: protege contra a doença 
meningocócica causada pela N. meningitidis sorogrupo C. 
d)Nenhuma das alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


