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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

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

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais  
Conhecimento Específico 
Informática 

10 
5 
10 
5 

Total de questões  30 

 
 
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 SANTA ROSA DE VITERBO-SP-TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 

Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1)   De acordo com as funções da linguagem ( emotiva, 
expressiva, referencial, metalinguística, poética e 
apelativa), leia o trecho abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA, para a linguagem correspondente. 
 

Pequena tragédia brasileira 
A Bem-Amada queria devorar o coração do Poeta. 

- Não - disse ele -, só terás um pedacinho... 
Porque noventa por cento pertence aos Editores. 

(Mário Quintana) 

 
a) Função da linguagem metalinguística. 
b) Função da linguagem conativa. 
c) Função da linguagem referencial. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) A partir da estrutura de Palavras, podemos formar 
palavras. Observe os vocábulos abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA para qual processo de formação 
de palavras pertencem. 
I) Abajur, networking, pizza, delete. 
II) Planalto, aguardente, embora, pernalta. 
III) Fim de semana, girassol, passatempo, couve-flor. 
a) estrangeirismo, justaposição e aglutinação. 
b) derivação, onomatopeia e aglutinação. 
c) estrangeirismo, aglutinação e justaposição. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
3)  Assinale a alternativa CORRETA para a sintaxe: 
frase, oração e período.  
I) Com Licença! 
II) Eles estavam brincando. 
III) Julia brincou com seu brinquedo o dia todo. 
IV) A mulher desviou o rosto e piscou os olhos várias 
vezes. 
a) Frase, oração, período simples e período composto. 
b) Oração, frase, período composto e período simples. 
c) Período simples ,período composto, frase e oração. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
4) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA, referente ao sujeito e predicado. 
              Rio de Janeiro é uma cidade de contrastes. 
a) Sujeito: é uma cidade 
    Predicado: de contrastes. 
b) Sujeito: Rio de Janeiro. 
    Predicado: é uma cidade de contrastes. 
c) Sujeito: é uma cidade de contrastes. 
    Predicado: Rio de Janeiro. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa CORRETA, referente a 
regência nominal e verbal. 
I) Com mãos suaves, ela agradava o menino que caíra. 
II)Todos lembravam a gentileza com que nos recebera. 
a) I-Regência nominal e II-Regência verbal. 
b) I- I-Regência verbal e II-Regência nominal. 
c) I-Regência verbal e II-Regência verbal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Analise as frases abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA referente a coesão e coerência. 
a) Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma 
alimentação mais saudável, apesar de eu não estar 
doente. 

 b) Foram eles os convocados. 
 c) Todos os alunos, que demonstraram baixo   
  desempenho, deverão receber acompanhamento. 
 d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a alternativa CORRETA, referente a 
sintaxe: frase, oração, período. 
I) Fogo! (Frase) 
II) Chove muito no inverno. (Oração). 
III) As flores são lindas. (Período simples) 
IV) Fui à escola e busquei meu filho. (Período 
composto). 
a) Somente I,II,III e IV, estão corretas. 
b) Somente I,II e IV, estão corretas. 
c) Somente II,III e IV, estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8)  Assinale a alternativa CORRETA referente aos 
termos integrantes da oração: objeto direto, indireto, 
complemento nominal. 
I) George gosta de assistir filmes. 
II) Dany vende roupas.  
III) Marta tem orgulho do filho. 
a) I-Complemento nominal, II-objetivo direto e III-objeto 
indireto. 
b) I-Objeto indireto, II- objeto direto e III-complemento 
nominal. 
c) I-Objeto direto, II-complemento nominal e III-objeto 
indireto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Assinale a alternativa CORRETA, referente as 
conjunções coordenativas abaixo. 
I) Fui à escola, mas não realizei as atividades. 
II) Cheguei em casa e dormi. 
a) I-conjunção coordenativa aditiva, II-conjunção 
coordenativa explicativa. 
b) I-conjunção coordenativa adversativa, II-conjunção 
coordenativa aditiva. 
c) I- conjunção coordenativa alternativa, II-conjunção 
coordenativa explicativa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Assinale a alternativa CORRETA, referente as 
conjunções subordinativas adverbiais abaixo. 
I) A viagem aconteceu como o planejado. 
II) Eu não desistirei desse plano mesmo que todos me 
abandonem. 
III) Não irei ao trabalho hoje, a não ser que haja algo 
muito urgente. 
a) I-concessiva, II-conformativa, III-causais 
b) I-causais, II- Finais, III-concessiva. 
c) I-conformativas, II-concessiva, III-condicionais. 
d) nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS  

11) No II Encontro Estadual de Pré-Certificação do 
Programa Município Verde Azul  de 2017,o município 
de Santa Rosa de Viterbo – SP  alcançou  a 
classificação de: 
a) 32º lugar no estado. 
b) 31º lugar no estado. 
c) 21º lugar no estado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) O município de Santa  Rosa de Viterbo – SP 
recebeu anteriormente outros nomes, são eles: 
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a)  Ibiquara ,Santa Rosa, Icaturama. 
b) Mogiana ,Santa Rosa, Icaturama.  
c) Ibiquara ,São Simão , Icaturama. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) No município de  Santa Rosa de Viterbo-SP as 
terras da antiga Usina Amália abrigam um polo 
industrial com três grandes empresas, marque a 
alternativa CORRETA identificando essas empresas: 
a) Usina Ibirá – Fabricação de Açúcar e Álcool; Artivinco –
Produção de papel e Fabricação de caixas de papelão 
ondulado; Tite&Lile - Industria Química – Produção de 
Ácido Cítrico e Citrato de Sódio. 
b) Chiaperini Industrial – Fabricante de compressores de 
ar e ferramentas pneumáticas que tanto atendem ao 
mercado interno, quanto também são destinadas à 
exportação; NIG – Indústria gráfica e fabricante de 
brinquedos educativos; Minasçucar – Empacotamento e 
distribuição de açúcar, e envasamento de álcool. 
c) Usina Ibirá – Fabricação de Açúcar e Álcool; Artivinco –
Produção de papel e Fabricação de caixas de papelão 
ondulado; NIG – Indústria gráfica e fabricante de 
brinquedos educativos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Complete as lacunas sobre a temática a seguir: No 
dia   23 de novembro de 2017, o presidente da 
república Michel Temer e o Ministro da Educação, 
Mendonça Filho, lançaram a 
______________________________em cerimônia 
realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. Na 
mesma ocasião, o presidente Michel Temer assinou 
o Decreto 9.204, de 23 de novembro de 2017 que 
institui o___________________________________ .. A 
publicação constou no Diário Oficial da União do dia 
24/11/17.  

Disponível < https://undime.org.br/noticia/24-11-2017-10-38-undime-
participa-do-lancamento-da-politica-de-inovacao-educacao-conectada>0 

Acesso em 25/11/17. 
a) Política de Tecnologia e Educação Conectada; 
Programa de Tecnologia Educação Conectada. 
b) Política de Inovação e Educação Conectada;  Programa 
de Inovação Educação Conectada. 
c) Política de Inovação e Educação Tecnológica; 
Programa de Inovação Educação tecnológica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Lei institui campanha Dezembro Vermelho. De 
acordo com a lei, sancionada pelo presidente Michel 
Temer, a campanha terá foco na prevenção, 
assistência, proteção e promoção dos direitos 
humanos das  pessoas. 
Disponível< http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/lei-institui-

campanha-dezembro-vermelho-de-prevencao>Acesso 25/11/17. 
De acordo com a notícia  acima esta lei refere-se a: 
a) Prevenção contra a violência da mulher. 
b) Prevenção  contra as drogas. 
c) Prevenção ao HIV/Aids. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

16) Em conformidade com a Política Nacional de 
Imunização 2017, qual o objetivo da vacinação dTpa 
em gestantes? 
a) Pessoas com o sistema imune comprometido são mais 
suscetíveis a problemas graves de saúde 

b) Aumentar a oportunidade de imunização das gestantes, 
visando passagem de anticorpos ao bebê para proteção 
da coqueluche. 
c) Manter a eliminação do sarampo, rubéola e síndrome 
da rubéola congênita, além de diminuir número de casos 
de caxumba e coqueluche. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17)  Ministério da Saúde recomenda a amamentação 
até os dois anos de idade ou mais, e que nos 
primeiros 6 meses, o bebê receba somente leite 
materno. E somente depois dos 6 meses, a 
amamentação deve ser complementada com outros 
alimentos saudáveis e de hábitos da família. No 
entanto, há situações em que há restrições ao 
aleitamento materno. Marque a alternativa que 
representa uma destas situações. 
a) Criança portadora de galactosemia. 
b) Criança portadora de doença celíaca. 
c) Criança portadora de frutesomia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) A farmacologia é a ciência que estuda os 
medicamentos e suas ações no organismo. De acordo 
com esta ciência qualquer substância capaz de 
produzir alterações somáticas ou funcionais no 
organismo vivo é denominada droga, que podem 
apresentar resultados benéficos ou maléficos.  Os 
medicamentos também podem ser classificados 
segundo seu poder de ação, que pode ser local ou 
sistêmica. Qual das drogas é um exemplo de 
medicamento com poder de ação sistêmica? 
a) Cremes e pomadas. 
b) Colírio. 
c) Diurético. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Qual o conceito que descreve a Infecção 
Hospitalar? 
a) É aquela constatada ou em incubação no ato de 
admissão do paciente, desde que não relacionada com 
internação anterior no mesmo hospital. 
b) É aquela adquirida após a admissão do paciente e que 
se manifeste durante a internação ou após a alta, quando 
puder ser relacionada com a internação ou procedimentos 
hospitalares. 
c) A infecção que está associada com complicação ou 
extensão da infecção já presente na admissão, a menos 
que haja troca de microrganismos com sinais ou sintomas 
fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Os equipamentos de proteção funcionam como 
uma barreira contra a transmissão de 
microorganismos, devendo ser utilizados de acordo 
com o tipo de atividade realizada e o risco de 
exposição aos patógenos. Sabendo que existem duas 
modalidades de equipamentos de proteção existentes, 
marque a alternativa correta: 
a) EPC e EPI. 
b) EPI e EPE. 
c) EPC e EPE. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) O Ministério da Saúde preconiza condições ideais 
para medir a pressão arterial do paciente. Destaque a 
alternativa incorreta: 

https://goo.gl/qr5wxC
https://www.tecmundo.com.br/internet/124558-governo-federal-quer-levar-internet-alta-velocidade-escolas-publicas.htm%20Acesso%20em%2025/11/17
https://www.tecmundo.com.br/internet/124558-governo-federal-quer-levar-internet-alta-velocidade-escolas-publicas.htm%20Acesso%20em%2025/11/17
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/lei-institui-campanha-dezembro-vermelho-de-prevencao
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/lei-institui-campanha-dezembro-vermelho-de-prevencao
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a) Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente 
sobre a artéria braquial, na fossa antecubital, evitando 
compressão excessiva. 
b) Medir a pressão após 5 minutos de repouso. O paciente 
deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do 
precórdio. 
c) Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 50mmHg 
acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Na infecção hospitalar os microorganismos podem 
ser transmitidos através de pequenas partículas 
contendo microrganismos eliminados durante a 
respiração, tosse ou espirro ressecam-se, podendo 
permanecer durante horas suspensas no ar. As 
partículas ressecadas são capazes de atingir 
distâncias maiores que 1 metro. Esta afirmação refere-
se à transmissão por: 
a) Aerossóis. 
b) Gotículas. 
c) Contato. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Na admissão do paciente é necessário verificar os 
sinais vitais, que funcionará como parâmetros para 
verificações posteriores. Quais sinais devem ser 
verificados, e que devem ser monitorados: 
a) Peso, altura, temperatura e pressão arterial. 
b) Peso, temperatura, pulso e respiração. 
c) Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Em um pronto atendimento de saúde o médico  
prescreveu  a um paciente 250 mg de ampicilina  
sendo que na unidade existem  somente ampolas 
contendo 500mg/2,5ml,sendo assim o paciente deve 
receber uma aplicação de: 
a) 1,25ml de ampicilina. 
b) 1,2ml de ampicilina. 
c) 2,5ml de ampicilina. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Cirurgia é o ramo da medicina que lida com 
enfermidade e condições que necessitam, de técnicas 
operatórias. Quanto à finalidade a cirurgia pode ser: 
Assinale a alternativa CORRETA sobre algumas 
finalidades: 
a) Corretiva: tem por objetivo extirpar ou corrigir a causa 
de uma doença (apendicectomia). 
b) Curativa :finalidade de reconstituir, restabelecer a 
capacidade funcional perdida ou diminuída (fissura 
palatina). 
c) Paliativa – tem o objetivo de atenuar, aliviar ou corrigir 
provisoriamente a dor causada pela doença (colostomia). 
d) Nenhuma das alternativas. 

 

INFORMÁTICA 

26)  Considerando sistemas operacionais como 
Microsoft Windows e GNU Linux, qual tipo de pacote, 
faz a comunicação entre o sistema operacional e o 
hardware. 
a) Drivers 
b) Bios do Sistema 
c) Gerenciamento do computador 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

27) Qual item do computador podemos configurar a 
ordem dos dispositivos de inicialização do sistema 
operacional.  
a) Controladora IRQ 
b) BIOS 
c) Flash System  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Quais são as duas formas mais conhecidas para 
voltar a CMOS para configuração de fabrica, em casos 
que a CMOS não pode ser acessada? Como por 
exemplo: Protegida por senha. 
a) Localizar o Jumper na placa mãe ou retirar a bateria da 
CMOS. 
b) Via sistema operacional ou software como CCleaner  
c) Via boot CD de ferramentas e via pendrive de boot 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29)  Quais das opções a seguir é referente à técnica de 
proteção de dados, neste caso o usuário deve 
fornecer uma senha inicial no boot, deixando os dados 
inutilizáveis sem esta senha, impossibilitando o boot 
mesmo em outra maquina.  
a) Senha CMOS. 
b) Senha do usuário Windows. 
c) Encriptação do sistema de arquivos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30)  Qual a unidade de medida para determinar a 
velocidade de um disco rígido. 
a) Ghz. 
b) Mhz.  
c) RPM. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


