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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL - SP 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática  
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
 

5 
5 
15 

Total de questões  25 

 
 
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 RIVERSUL SP – AUXILAR DE ENFERMAGEM 

Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Os tempos do verbo, em relação ao momento que 
falamos podem indicar ação no presente, passado ou 
futuro. Leia a frase e indique em que tempo verbal ela 
está: 
No final de semana, faremos um passeio com a família 
no parque. 
a) futuro 
b)passado 
c) presente 
d) Nenhum das alternativas. 
 
2) Pronomes pessoais são palavras usadas para indicar 
as pessoas do discurso: eu, tu, ele, nós, vós e eles. 
Assinale o pronome que completa a frase: 
____ andamos por toda a rua e não o encontramos. 
a) Vós 
b) Eles 
c) Nós 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Assinale a frase em que o verbo haver apresenta o 
sentido de existir. 
a) Há muitas pessoas de boa índole. 
b) A garota havia mandado uma carta para sua irmã. 
c) Os bandidos haviam fugido da prisão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) O que é um parágrafo? 
a) O parágrafo é um conjunto de frases, indicando apenas 
mudança de ritmo, entonação, exclamação e interrogação. 
b) O parágrafo é um conjunto de frases, indicado quando 
dividimos o texto escrito e mudamos de linha. 
c) O parágrafo é um conjunto de frases, indicando apenas 
uma pergunta intercalada no texto escrito. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Sabendo que em uma oração o sujeito possui uma 
função de acordo com afirmação feita pelo predicado. 
Qual é o predicado da oração a seguir: 
O pequeno garoto me contou a novidade com 
entusiasmo. 
a) O pequeno garoto 
b) O pequeno garoto me contou 
c) me contou a novidade com entusiasmo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

6)O Preço de um aparelho doméstico é de R$ 3. 543.57. 
Com um desconto de R$ 467.98.Qual o valor do 
aparelho? 
a)R$ 3.075.59. 
b)R$2.983.29. 
c)R$ 3.122.47. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
7) Uma empreiteira está construindo um loteamento. 
Cada quadra possui 100 metros de largura e de 
comprimento. Considerando que cada lote terá uma 
área total de 200 m

2
. Quantos lotes cada quadra 

possuirá? 
a) 20. 
b) 25. 
c) 50. 
d) 100. 
. 

8) Um elevador de carga pode transportar até 2000 kg. 
Em dado momento o mesmo está levando um peso 
equivalente à 4/5 de sua capacidade. Um funcionário 
coloca então no elevador um bloco que pesa 1/8 da 
capacidade do elevador. Qual a fração ainda disponível 
para carga até que o elevador atinja sua capacidade 
máxima? 
a) 3/40. 
b) 5/20. 
c) 37/40. 
d) 1/10. 
 
9) Um pintor pode cobrir uma área de 400 m

2
 em 8 horas 

de trabalho. Quantas horas o pintor irá gastar para 
pintar uma calçada quadrada com 15 m de lado?  
a) 3,5 horas. 
b) 4,5 horas. 
c) 5 horas. 
d) 4 horas. 
 
10) Em uma escola existem 35 turmas, cada uma destas 
possui, em média, 26 alunos, sendo que 3/5 destes são 
meninas. Qual o número de meninos que estudam nesta 
escola? 
a) 364 alunos. 
b) 546 alunos. 
c) 634 alunos. 
d) 422 alunos. 
 

  CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11)As Capitanias Hereditárias foram um sistema de 
administração territorial criado pelo rei de Portugal, D. 
João III, em 1534. Este sistema consistia em dividir o 
território brasileiro em grandes faixas e entregar a 
administração para particulares. As capitanias 
hereditárias fracassaram, apenas duas prosperaram 
assinale a alternativa CORRETA: 
a)Capitania de Pernambuco e  Capitania de São Vicente. 
b)Capitania do Maranhão e Capitania de São Tomé. 
c)Capitania de Santana  e Capitania do Ceará. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
12) Na segunda metade do século XIX surgiu o 
movimento abolicionista, que defendia a abolição da 
escravidão no Brasil. Um dos principais abolicionista 
foi: 
a) Américo Vespúcio. 
b)  Joaquim Nabuco. 
c)Deodoro da Fonseca. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
13)Assinale a alternativa CORRETA sobre o primeiro 
presidente a ter seus direitos políticos cassados por 
meio do julgamento de um processo 
de impeachment(Lei 1.079/1950): 
a)Café Filho. 
b)Fernando Collor. 
c)  Dilma Rousseff. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
14)Sobre algumas trajetórias históricas ocorridas no 
estado de São Paulo assinale a INCORRETA: 
a) A colonização do estado São Paulo começou em 1532 
quando, em 21 de janeiro, Martim Afonso de Souza fundou 
a povoação que iria transformar-se na Vila de São Vicente, 
uma das mais antigas do Brasil e a mais remota da Colônia. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/politica/impeachment.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm
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b)Com a  Independência do Brasil o estado de São Paulo 
passou a assumir uma posição de destaque no cenário 
nacional, com o avanço dos cafezais, que encontraram na 
terra roxa do norte da província o solo ideal. A expansão da 
cultura do café exigiu a multiplicação das estradas de ferro, 
iniciando-se então (1860-1861) em Santos e São Paulo os 
trabalhos da construção da Estrada de Ferro Santos-
Jundiaí, a São Paulo. 
c) A revolução automotiva da década de 1950 trouxe ao 
Estado de São Paulo tecnologia de ponta, empregos, 
desenvolvimento industrial e uma nova relação de capital-
trabalho, com o crescimento e fortalecimento dos sindicatos 
de classes. Hoje, o Estado produz mais de um milhão de 
veículos por ano. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
15)Assinale a alternativa CORRETA sobre o nome da 
antiga estrada que ligava São Paulo a Santos e São 
Vicente, passando por outros municípios, foi uma 
estrada que durante vários séculos, foi a única que 
serviu aos viajantes que demandavam as praias, saindo 
de São Paulo ou aos que atingiam o Porto de Santos 
por via marítima com destino à  capital. 
a) Via Anchieta. 
b)Caminho  do Mar. 
c)Via Moinho Velho. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
16) Riversul- SP teve sua denominação alterada por 
força da Lei no 2334, de 16 de abril de 1980 tendo como 
nome anterior: 
a) Rio Vermelho do Sul. 
b) Ribeirão Vermelho do Sul . 
c) Ribeirão Verde do Sul. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
17)Analise as afirmativas abaixo referente a alguns 
dados geográficos do munícipio de Riversul-SP: 
I-Latitude:23º49'42"S 
II-Longitude:49º25'45"W 
III-Altitude:487m 
IV-Área: 387,1 Km2 
São verdadeiras: 
a)Somente I,III,IV. 
b)Somente I, II, IV. 
c)I,II, III, IV. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18)De acordo com o Estatuto dos funcionários públicos 
civis do município de Riversul- SP , Art. 2º - Para efeitos 
deste Estatuto, considera-se: inciso III - Vencimento: 
a) retribuição pecuniária básica, fixada em Lei, paga 
mensalmente ao funcionário público pelo exercício das 
atribuições inerentes ao seu cargo; 
b) retribuição pecuniária básica acrescida da quantia 
referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem 
direito; 
c) retribuição pecuniária básica acrescida  a remuneração 
do dia da quantia referente às vantagens pecuniárias a que 
o funcionário tem direito; 
d)nenhuma das alternativas. 
 
19)Corresponde  a faixa climática que se estende ao 
longo do litoral brasileiro, entre os estados do Rio 
Grande do Norte e São Paulo, esse contexto refere-se 
ao clima: 
a)Litorâneo tropical seco. 

b) Litorâneo equatorial úmido. 
c)Litorâneo úmido. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
20)Sendo o desenvolvimento sustentável a capacidade 
de utilizar os recursos e os bens da natureza sem 
comprometer a disponibilidade desses elementos para 
as gerações futuras. Algumas medidas podem ser 
adotadas tanto pelos governos quanto pela sociedade 
civil em geral para a construção de um mundo pautado 
na sustentabilidade. Assinale V(verdadeiro) e F(falso) 
sobre essas medidas: 
(  ) redução ou eliminação do desmatamento; 
(  ) reflorestamento de áreas naturais devastadas; 
( ) preservação das áreas de proteção ambiental, como 
reservas e unidades de conservação de matas ciliares; 
( ) fiscalização, somente por parte  da população, de atos de 
degradação ao meio ambiente; 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência 
CORRETA: 
a)F- V- V- V. 
b)V- V- V- F. 
c)V-F- V- F. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
21)Assinale a alternativa CORRETA que apresenta um 
dos princípios fundamentais da Constituição da 
República Federativa do Brasil: 
a) prevalência dos direitos humanos; 
b) educação nacional; 
c) mobilização nacional; 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
22)Alguns  fatos  marcaram a economia brasileira no 
ano de 2016. Analise os fatos abaixo e assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Em outubro de 2016, a taxa média de juros para as 
famílias ficou em 42,7%, alta de quatro pontos percentuais 
em 12 meses. A taxa cobrada das empresas teve aumento 
de 0,2 ponto percentual para 21,7% ao ano nesse período. 
A taxa de inadimplência ficou em 4,2% para as famílias e 
em 3,6% para as empresas. 
b) O cenário econômico foi fortemente impactado pela 
arrecadação de impostos e contribuições federais no ano de 
2016. Em um período de janeiro a outubro, chegou a R$ 
1,059 trilhão, com queda real de 3,47% se comparado ao 
mesmo período de 2015. 
c) O estoque de crédito do País caiu e houve aumento de 
taxas de juros para acessar os recursos. Em outubro de 
2016, o saldo de todas as operações de crédito estava em 
R$ 3,095 trilhões, com queda de 2% em 12 meses, sendo a 
queda da demanda por empréstimos um dos motivos para a 
redução, devido à retração da economia. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23)Complete a lacuna a seguir, assinalando a alternativa 
CORRETA: A --------------------------- abriga extensa 
diversidade biológica, inúmeras comunidades 
tradicionais, um rico patrimônio cultural e assegura a 
proteção dos solos, sítios turísticos e mananciais. 
a)Caatinga 
b) Mata Atlântica 
c)Amazônia 
d)Nenhuma das alternativas. 
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24) Assinale a alternativa CORRETA   quem nasce no 
munícipio de Riversul- SP é: 
a)Riversulense 
b)Riversense. 
c)Riverlense. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
25)O munícipio de Riversul-SP pertence a mesorregião 
de: 
a)Itapeva. 
b)Itararé. 
c)Itapetininga. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
 
 

 


