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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL - SP 

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

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimentos Específicos 
 

10 
5 
10 

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 –TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Leia o fragmento do texto e faça o que se pede: 
Bullying é uma situação que se caracteriza por 
agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de 
maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou 
mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra 
inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo 
sem uma denominação em português, é entendido 
como ameaça, tirania, opressão, intimidação, 
humilhação e maltrato.  "É uma das formas de violência 
que mais cresce no mundo", afirma Cléo Fante, 
educadora e autora do livro Fenômeno Bullying: Como 
Prevenir a Violência nas Escolas e Educar para a Paz 
(224 págs., Ed. Verus). Segundo a especialista, o 
bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, 
como escolas, universidades, famílias, vizinhança e 
locais de trabalho. O que, à primeira vista, pode parecer 
um simples apelido inofensivo pode afetar emocional e 
fisicamente o alvo da ofensa. (Disponível em: 
https://novaescola.org.br/conteudo/336/bullying-escola. 
Acesso em 28/06/2017). 
Segundo a especialista Cléo Fante, onde o bullying 
pode ocorrer? 
a) O bullying pode ocorrer em escolas, famílias, exceto em 
universidades e locais de trabalho. 
b) O bullying pode ocorrer em todo e qualquer ambiente, 
exclusivamente em igrejas de grandes centros. 
c) O bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, 
como escolas, universidades, famílias, vizinhança e locais 
de trabalho. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Nos comunicamos por meio da linguagem, portanto, 
se há comunicação, existe a linguagem. Quais são os 
tipos de linguagens existentes? 
a)Linguagem convencional, quando nos utilizamos de textos 
com linguagem de jornais e revistas e linguagem não 
convencional, quando nos utilizamos da linguagem 
acadêmica. 
b)Linguagem verbal, quando nos utilizamos das palavras e 
linguagem não verbal, quando nos utilizamos de outros 
meios como gestos, figuras e expressões. 
c)Linguagem padrão, quando nos utilizamos das palavras 
de terceiros, e linguagem não padrão, quando nos 
utilizamos de gerundismos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Leia a frase: 
Não foram campeões, mas exibiram a melhor jogada. 
Que elemento de ligação está presente na frase? 
a) jogada, conjunção subordinada. 
b) mas, conjunção adversativa. 
c) campeões, conjunção coordenada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) A Língua Portuguesa tem origem diversificada por 
questões históricas. Quando uma palavra de outra 
língua é introduzida em nosso idioma, qual fenômeno 
linguístico ocorre? 
a) estrangeirismo. 
b) modismo. 
c) empréstimo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Os pronomes  oblíquos átonos podem ocupar 
posições em relação ao verbo. Quais são elas? 

a) próclise (depois do verbo), ênclise (no meio do verbo) e 
mesóclise (antes do verbo). 
b) próclise (no meio do verbo), ênclise (antes do verbo) e 
mesóclise (depois do verbo). 
c) próclise (antes do verbo), ênclise (depois do verbo) e 
mesóclise (no meio do verbo). 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Quais são os elementos ou termos essenciais na 
constituição de uma oração? 
a) sujeito e predicado. 
b) adjunto adverbial e adjunto adnominal. 
c) aposto e vocativo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Leia a frase: 
Ela não passa de uma pobre menina rica. 
Que figura de linguagem há nessa frase? 
a) eufemismo. 
b) paradoxo. 
c) catacrese. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Quais são as funções da linguagem ligadas ao ato de 
comunicação? 
a) Função expressiva, função conativa, função fática, função 
metalinguística e função poética. 
b)Função expressiva, função comunicativa, função 
receptiva, função fática, função metalinguística e função 
poética. 
c)Função expressiva, função simbólica, função concreta, 
função fática, função metalinguística e função poética. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Que elementos a estrutura de uma forma verbal pode 
apresentar? 
a) ação, estado, desinência modo-temporal, desinência 
número-pessoal. 
b) radical, tema, desinência modo-temporal, desinência 
número-pessoal. 
c) fenômeno, ocorrência, desinência modo-temporal, 
desinência número-pessoal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

  10) Que palavras estão escritas corretamente? 
a) singelo, auxílio, excesso, sobressalente. 
b) sagasidade, suspense, tranzamazônico, aviso. 
c) prazeroso, osmoze, profissional, secenta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11)De acordo com a Lei orgânica do munícipio de 
Riversul- SP  Artigo 120: O Município garantirá o direito 
à saúde mediante: Analise as afirmativas abaixo: 
I- - políticas sociais, econômicas e ambientais, que visem ao 
bem estar físico, mental e social do indivíduo e da 
coletividade e à redução do risco de doenças e outros 
agraves; 
 II - acesso universal a igualitário às ações de saúde e ao 
serviço de saúde, em todos os níveis; 
III- ações e serviços de saúde serão realizados 
preferencialmente, de forma direta, pelo Município. 
IV- fornecimento de informações e esclarecimentos de 
interesse de saúde individual e coletiva, assim como as 
atividades desenvolvidas pelo sistema;  
V - atendimento integral ao indivíduo, abrangendo a 
promoção, preservação e recuperação da saúde. 

https://novaescola.org.br/conteudo/336/bullying-escola
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Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)Somente I, III, V. 
b)Somente I, II, IV, V. 
c)Somente II, III, IV, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
12)  Conforme  o  Estatuto dos funcionários públicos 
civis do município de Riversul- SP, Art. 9º - Nomeação é 
o ato administrativo pelo qual o cargo público é 
atribuído a uma pessoa. Parágrafo Único – as 
nomeações serão feitas: EXCETO: 
a) livremente, em relação, em comissão, a critério da 
autoridade nomeante, quando se tratar de cargo de 
confiança. 
b) vinculadamente, em caráter efetivo, quando se tratar de 
cargo cujo preenchimento dependa de aprovação em 
concurso. 
c)por  indicação dos critérios de habilitação e classificação. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
13)Assinale a alternativa CORRETA  referente ao 
objetivo das  Diretrizes para a Política de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica: 
a) As Diretrizes da Política de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica visam 
delinear ações integradas que promovam a conservação e o 
desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica. 
b) As Diretrizes da Política de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica visam 
definir a Mata Atlântica como patrimônio nacional, cuja 
preservação e uso sustentável são pressupostos básicos. 
c) As Diretrizes da Política de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica visam a 
proteção da diversidade biológica com base na conservação 
e no manejo sustentável. 
d)Nenhuma  das alternativas. 
 
14)Desenvolvimento  sustentável significa possibilitar 
que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível 
satisfatório de desenvolvimento social e econômico e 
de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo 
tempo, um uso razoável dos recursos da terra e 
preservando as espécies e os habitats naturais. O 
desenvolvimento sustentável pode ser dividido em  
alguns  componentes, sendo um deles a 
 sustentabilidade ambiental é CORRETO afirmar: 
a)É um conjunto de medidas e politicas que visam a 
incorporação de preocupações e conceitos ambientais e 
sociais. 
b)É orientada para o desenvolvimento humano, a 
estabilidade das instituições públicas e culturais, bem como 
a redução de conflitos sociais. 
c)Consiste na manutenção das funções e componentes 
dos ecossistemas para assegurar que continuem viáveis – 
capazes de se auto reproduzir e se adaptar a alterações, 
para manter a sua variedade biológica.  
d)Nenhuma das  alternativas. 
 
15)Complete as lacunas a seguir  referente ao munícipio 
de Riversul- SP assinalando a alternativa CORRETA:  A 
cidade surgiu a partir da-------------------, passando a -------
--------------------------e posteriormente,-----------------------------
--. 
a) Distrito de Paz - Ribeirão Vermelho- Riversul. 
b) Capela dos Fróes - Ribeirão Vermelho do Sul - Riversul. 
c) Distrito de Paz-  Itaporanga - Riversul. 
d)Nenhuma das alternativas. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16)O Técnico de Enfermagem exerce as atividades 
auxiliares, atribuídas à equipe de Enfermagem, em 
relação  a  assistir ao Enfermeiro analise as afirmativas 
abaixo referente a algumas delas: 
I- no planejamento, programação, orientação e supervisão 
das atividades de assistência de Enfermagem; 
II- na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a 
pacientes em estado grave; 
III- na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral em programas de vigilância epidemiológica; 
IV- na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar; 
V- na elaboração e na operacionalização do sistema de 
referência e contra referência do paciente nos diferentes 
níveis de atenção à saúde; 
VI- na prevenção e controle sistemático de danos físicos 
que possam ser causados a pacientes durante a assistência 
de saúde; 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)Apenas I, III, IV,V. 
b)Apenas I, II, III, IV,VI. 
c)Apenas II, III,V, VI. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
17)Curativo é o procedimento de limpeza e cobertura de 
uma lesão, com o objetivo de auxiliar no tratamento da 
ferida ou prevenir a colonização dos locais de inserção 
de dispositivos invasivos, diagnósticos ou terapêuticos, 
sendo assim assinale a alternativa CORRETA sobre o 
curativo Alginato de Cálcio sua composição e 
indicação: 
a)Composição: - Derivados de algas marinhas, composto 
pelos ácidos gulurônico e manurônico, com íons cálcio e 
sódio incorporados em suas fibras. Indicação: - Feridas 
abertas, sangrantes, altamente exsudativas com ou sem 
infecção, até a redução do exsudato. 
b)Composição: - Camada externa: espuma de poliuretano; - 
Camada interna: gelatina, pectina & carboximetilcelulose 
sódica. Indicação: - Prevenção e tratamento de feridas 
abertas não infectadas. 
c)Composição: - Tela de acetato de celulose, impregnada 
com emulsão de petrolatum, solúvel em água, não aderente 
e transparente. Indicação: - Lesões superficiais de 
queimaduras, úlceras, áreas doadoras e receptoras de 
enxerto, abrasões, lacerações e demais lesões com 
necessidade da não-aderência do curativo à lesão. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18)Os medicamentos devem ser administrados com a 
segurança necessária, sendo que dose refere-se à 
quantidade de medicamento que deve ser ministrada ao 
paciente a cada vez.  Assinale a alternativa CORRETA 
sobre dose de manutenção: 
a)É a  maior quantidade de um medicamento  capaz de 
produzir efeito terapêutico sem, contudo, apresentar efeitos 
indesejáveis. 
b) É aquela capaz de produzir o efeito desejado. 
c) É aquela necessária para manter os níveis desejáveis de 
medicamento na corrente sanguínea e nos tecidos, durante 
o tratamento. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
19)A cadeia de frio envolve requisitos como 
equipamentos, pessoas e processos. Sua preservação é 
característica crítica no armazenamento e transporte 
dos imunobiológicos, sendo assim, qualquer falha 

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28588-o-que-e-desenvolvimento-sustentavel/dicionario-ambiental/28516-o-que-e-um-ecossistema-e-um-bioma
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nesses requisitos pode resultar em perda potencial do 
produto manuseado nesta cadeia o imunobiológico. 
Dando ênfase aos termorregistradores Instrumentos 
aplicáveis ao registro de temperatura, assinale a 
alternativa CORRETA que condiz com Data Loggers: 
a)Estes registradores possuem interface USB para leitura 
dos dados registrados sem a necessidade adicional de 
software. São instrumentos providos, ou não, de display 
digital, com alarmes ajustáveis e dispositivos de ajuste de 
temperaturas de máxima e mínima. 
b)São pequenos registradores de temperatura que podem 
ser simplificados para leitura manual, dispondo de 
sinalizadores visuais que alertarão o usuário quanto às 
temperaturas fora da faixa definida, ou acompanhados de 
softwares que ajustam a frequência de leitura e calculam a 
média entre a mínima e a máxima, bem como o tempo em 
que a temperatura foi mantida. 
c)São instrumentos indicados para o monitoramento de 
temperaturas e registro dos eventos de congelamento, 
aplicáveis na rotina às vacinas sensíveis ao congelamento, 
em câmaras frigoríficas ou outros equipamentos de 
refrigeração. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
20)As Boas Práticas de Armazenamento na cadeia de 
frio é parte da Garantia da Qualidade que assegura, por 
meio de procedimentos e práticas, os produtos serem 
consistentemente armazenados e controlados com 
padrões de qualidade apropriados, garantindo a 
conservação da potência imunogênica desses insumos, 
conferidos pelo laboratório produtor. Assinale 
V(verdadeiro) e F(falso) referente a algumas  dessas 
práticas: 
( ) Áreas de armazenamento para recebimento e expedição, 
projetadas de forma a garantir os fluxos, evitando não 
conformidades decorrentes de processos equivocados, bem 
como garantir a proteção dos insumos mediante 
preservação das condições climáticas.   
( ) Área reservada, isolada e identificada, com acesso 
restrito aos autorizados, para quarentena de insumos 
manuseados ou expostos às condições que possam 
configurar risco à garantia da potência imunogênica dos 
itens.  
( )Área separadas e identificadas com capacidade suficiente 
ao estoque ordenado de materiais e insumos, com 
identificação visual, organizada e mantida dentro de 
condições compatíveis de temperatura, umidade e 
ventilação. 
(  ) Informações claramente descritas e alcançáveis a todos 
da organização relativa aos laboratórios produtores dos 
imunobiológicos recebidos e aos programas de imunizações 
locais.  
( ) Informações acessíveis a todos os interessados da 
organização referentes aos contatos das empresas 
responsáveis pela calibração e manutenção dos 
equipamentos. 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência  
CORRETA: 
a)F, V, F, V, V. 
b)V, F, V, F, V. 
c)F, V, V, V, F. 
d)Nenhuma das alternativas.  
 
21) Baseado no Código de Ética de Enfermagem : A 
enfermagem é uma profissão comprometida com a 
saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e 
coletividade. Em relação a esse contexto assinale a 

alternativa CORRETA que se refere a um dos princípios 
fundamentais da enfermagem : 
a) O profissional de enfermagem exerce suas atividades 
com competência para a promoção do ser humano na sua 
integralidade, de acordo com os princípios da ética e da 
bioética. 
b) O profissional de enfermagem fundamenta suas relações 
no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na 
diversidade de opinião e posição ideológica. 
c) O profissional de enfermagem aprimora seus 
conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão 
sustentação a sua prática profissional. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
22)Analise as afirmativas abaixo sobre algumas das   
principais formas de esterilização: 
I- Por vapor saturado sob pressão :O aparelho utilizado para 
este processo é a autoclave, composto por uma câmara - 
onde se acondiciona o material, por uma válvula na porta - 
que mantém a pressão interna mediante instrumentos que 
medem a pressão e a temperatura: 
II- Por calor seco:  Este processo é realizado através de um 
aparelho denominado estufa, no qual o calor seco é 
irradiado das paredes laterais e de sua base para destruir 
os microrganismos. 
III- Esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio: O 
ciclo de esterilização compreende o vácuo inicial, a pré- 
umidificação, a entrada do gás na câmara, o tempo de 
exposição, a exaustão do gás e a aeração mecânica, que 
tem por objetivo remover os resíduos de gás pela circulação 
de ar filtrado por todo o material esterilizado. 
São verdadeiras: 
a)Apenas I, III. 
b)Apenas I, II. 
c)I, II, III. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23)Assinale a alternativa INCORRETA sobre alguns  
cuidados de enfermagem em relação ao  paciente 
cirúrgico no pós operatório imediato: 
a) Para os pacientes submetidos à anestesia geral, 
recomenda-se o decúbito dorsal horizontal sem travesseiro, 
com a cabeça lateralizada para evitar aspiração de vômito 
(caso ocorra). 
b) Para os pacientes  com sonda nasogástrica (SNG), 
indica-se a posição semifowler, para prevenir a ocorrência 
de esofagite de refluxo. 
c) Na RPA(Recuperação Pós-Anestésica)  na primeira hora 
o controle dos sinais vitais é realizado de 15 em 15 minutos; 
se estiver regular, de 30 em 30 minutos. Mantida a 
regularidade do quadro, o tempo de verificação do controle 
deve ser espaçado para 1/1h, 2/2h, e assim por diante. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
24)  Para o controle do câncer do colo do útero, a 
melhora do acesso aos serviços de saúde e à 
informação são questões centrais.Em relação a 
prevenção secundária é CORRETO afirmar: 
a) A prevenção primária do câncer do colo do útero está 
relacionada à diminuição do risco de contágio pelo HPV. 
Atualmente há duas vacinas aprovadas e comercialmente 
disponíveis no Brasil. Ambas são eficazes contra as lesões 
precursoras do câncer do colo do útero, principalmente se 
utilizadas antes do contato com o vírus. 
b)A prevenção primária  é o diagnóstico com (abordagem de 
indivíduos com sinais e/ou sintomas da doença) e o 
rastreamento (aplicação de um teste ou exame em uma 
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população assintomática, aparentemente saudável, com 
objetivo de identificar lesões precursoras ou sugestivas de 
câncer e encaminhá-las para investigação e tratamento). 
c)A prevenção primária é a realização periódica do exame 
cito patológico  sendo a estratégia mais adotada para o 
rastreamento do câncer do colo do útero. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
25) Sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível 
(IST) causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode 
apresentar várias manifestações clínicas e diferentes 
estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). 
Nos estágios primário e secundário da infecção, a 
possibilidade de transmissão é maior. Assinale a 
alternativa CORRETA sobre sinais e sintomas de sífilis 
secundária: 
a) Ferida, geralmente única, no local de entrada da bactéria 
(pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros 
locais da pele ,não dói, não coça, não arde e não tem pus, 
podendo estar acompanhada de ínguas (caroços) na virilha. 
b) Manchas no corpo, principalmente, nas palmas das mãos 
e plantas dos pés, não coçam, mas podem surgir ínguas no 
corpo. 
c) Costuma apresentar principalmente lesões cutâneas, 
ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à 
morte. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 


