
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  

RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ 

 

EDITAL N.º 001/2018 

 

PROVA OBJETIVA: 18/02/2018 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

 

1. Ao pegar o Caderno de Questões confira se o mesmo é do curso para o qual você se inscreveu; confira 

também se ele contém um total de 25 questões de múltipla escolha contendo as letras (A) (B) (C) (D) (E), 

obedecendo a seguinte ordem: de 01 a 05 - Língua Portuguesa (Peso 4) / 06 a 10 - Matemática (Peso 2) / 11 a 

15 - Informática (Peso 2) / 16 a 25 - Conhecimentos Específicos (Peso 06); caso haja algum problema 

comunique imediatamente o Fiscal de Sala. 
 

2. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 08h00min e término às 12h00min (horário 

local), incluindo tempo para preenchimento do cartão-resposta. 
 

3. Confira se seu cartão de respostas contém o mesmo número de questões e alternativas a serem assinaladas. 
 

4. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como 

está assinado no documento de identificação apresentado na entrada da sala. 
 

5. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com caneta esferográfica feita em material transparente 

de tinta azul ou preta.  
 

6. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA. 
 

7. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só 

será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

8. O candidato deverá devolver no final da prova, o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA 

ao fiscal de sala. 
 

9. O CADERNO DE QUESTÕES será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal, 

estado do Paraná. 
  

10. Não é permitido, durante a realização da prova, qualquer tipo de comunicação entre os candidatos e nem o 

uso de equipamentos ou aparelhos eletrônicos de qualquer espécie, sob pena de exclusão do processo. 
 

11. O candidato que desrespeitar ou tratar de modo descortês os fiscais da sala será imediatamente eliminado do 

processo.  
 

12. O candidato poderá deixar a sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova. 
 

13. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem a Prova Objetiva, em cada uma das salas, deverão rubricar, 

juntamente com os fiscais, o envelope em que serão depositadas as provas realizadas e gabaritos.  

 

 

NOME: ____________________________________________ ASSINATURA: ________________________ 



= LÍNGUA PORTUGUESA = 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 5: 

 

PAÍS DO FUTURO 

Rio de Janeiro – Lembra-se de quando o Brasil era o 

país do futuro? 
 

Primeiro foi um gigante adormecido (“em berço 

esplêndido”), que um dia iria acordar e botar pra 

quebrar. 

Depois tornou-se o país do futuro, um futuro  de 

riqueza, justiça social e bem-aventurança. Eram tempos, 

aqueles, de postergar tudo o que não podia ser realizado 

no presente. A dureza do regime militar deixava poucas 

brechas para que se ousasse fazer alguma coisa que não 

fosse aquilo já previsto, planejado, ordenado pelos 

generais no poder. 

Só restava então aguardar o futuro, que nunca 

chegava (mais uma vez vale lembrar: foram 21 anos de 

regime autoritário). 

O pior é que, mesmo depois de redemocratizado o 

país, a coisa continuou e continua meio encalacrada, 

com muitos sonhos tendo de ser adiados a cada dia, a 

cada nova dificuldade. Com a globalização, temos  que 

encarar (e temer) até as crises que ocorrem do outro lado 

do mundo. Todavia há que se aguardar o futuro com 

otimismo, e alguma razão para isso existe. 

Dados de uma pesquisa elaborada pela Secretaria de 

Planejamento do governo de São Paulo revelam que o 

Brasil chegará ao próximo século, que está logo ali na 

esquina, com o maior contingente de jovens de sua 

história. 

Conforme os dados da pesquisa, somente na faixa 

dos 20 aos 24 anos serão quase 16 milhões de indivíduos 

no ano 2000. 

Com esses dados, o usual seria prever o 

agravamento da situação do mercado de trabalho, já tão 

difícil para essa faixa de idade, e de problemas como a 

criminalidade em geral e o tráfico e o uso de drogas em 

particular. 

Mas por que não inverter a mão e acreditar, ainda 

que forçando um pouco a barra, que essa massa de novas 

cabeças pensantes simboliza a chegada do tal futuro? 

Quem sabe sairá do acúmulo de energia renovada dessa 

geração a solução de problemas que apenas se 

perpetuaram no fracasso das anteriores? 

Nada mal começar um milênio novinho em folha 

com o viço, a ousadia e o otimismo dos que têm 20 anos. 

 

1. Encontra apoio no texto a afirmação contida na opção: 

 

a) A existência de 16 milhões de jovens brasileiros no 

ano 2000 constituirá um problema insolúvel. 

b) Com a população jovem brasileira na casa dos 16 

milhões, só se pode esperar o pior. 

c) Não se pode pensar de forma otimista em relação ao 

próximo século. 

d) Pode-se pensar positivamente em relação ao nosso 

futuro, apesar de alguns problemas. 

e) Pode-se pensar de forma positiva sobre nosso futuro a 

partir da previsão do agravamento do desemprego. 

 

2. A ideia de futuro vem representada no texto por uma 

sequência de conceitos. A opção que indica essa 

sequência é: 

 

a) expectativa – gigantismo – idealização – otimismo 

b) otimismo – expectativa – idealização – gigantismo 

c) gigantismo – otimismo – idealização – expectativa 

d) expectativa – idealização – otimismo – gigantismo 

e) gigantismo – idealização – expectativa – otimismo 

 

3. A linguagem coloquial empregada no texto pode ser 

exemplificada pela expressão: 

 

a) “em berço esplêndido” 

b) botar pra quebrar 

c) bem-aventurança 

d) dados de uma pesquisa 

e) somente na faixa. 

 

4. Postergar significa: 

 

a) polemizar 

b) preterir 

c) manifestar 

d) difundir 

e) incentivar 

 

5. Em “o maior contingente de jovens de sua história”, o 

substantivo “jovens”, embora masculino, refere-se tanto 

aos rapazes quanto às moças. É comum, porém, que na 

distinção de gêneros haja referência a conteúdos 

distintos. Nas alternativas abaixo, a dupla de 

substantivos cuja diferença de gêneros NÃO 

corresponde a uma diferença de significados é: 

 

a) novos cabeças – novas cabeças 

b) vários personagens – várias personagens 

c) outro guia – outra guia 

d) o faixa preta – a faixa preta 

e) algum capital – alguma capital 

 

 

 

 



= MATEMÁTICA = 

 

6. Numa classe, foram reprovados 15% dos alunos, isto 

é, 9 alunos. Quantos alunos estavam nessa classe? 

 

a) 50 

b) 60 

c) 80 

d) 70 

e) 135 

 

7. Resolva a equação: x + 3 = 18 

 

a) - 15 

b) 15 

c) 21 

d) 6 

e) - 21 

 

8. Trinta por cento da quarta parte de 6.400 é igual a: 

 

a) 480 

b) 213 

c) 53 

d) 420 

e) 560 

 

9. Resolva a equação: 2x + 5 - 5x = -1 

 

a) 8 

b) 7/6 

c) 3 

d) 2 

e) 4/3 

 

10. Quais são as raízes da equação x²-14x+48=0? 

 

a) S = {3,4} 

b) S = {8,7} 

c) S = {6,8} 

d) S = {2,8} 

e) S = {6,4} 

 

 

= INFORMÁTICA = 

 

11. Nos Sistemas Operacionais Windows, a área 

reservada para armazenar de forma temporária os dados 

copiados ou movidos pelo usuário, é conhecida como: 

 

a) Área de colagem. 

b) Área de transferência. 

c) Área de memória swap. 

d) Área de troca de arquivos. 

e) Área da transmissão  

 

12. Sobre navegadores de internet, conhecido também 

por Browser. Considere o seguinte caso: Fernanda esta 

realizando uma pesquisa em seu navegador, a mesma 

deseja abrir uma nova aba, com isso realizara o 

procedimento utilizando o atalho a partir do teclado. 

Diante deste conceito, analise as alternativas abaixo e 

selecione a que represente abrir uma nova aba: 

 

a) Ctrl + M 

b) Shift + Ctrl + T 

c) Ctrl + T 

d) Ctrl + N 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

13. Para que um computador tenha acesso a internet e 

posteriormente a comunicação com os demais pontos da 

rede é necessário um recurso mínimo do computador. 

Com base neste conceito, análise as alternativas abaixo e 

selecione a alternativa que representa ser o recurso 

mínimo para acesso a internet: 

 

a) Placa de Rede 

b) Switch 

c) Hub 

d) Placa de vídeo 

e) Nenhuma das alternativas 

 

14. Analisando o texto a seguir. Recurso que pode ser 

usado para criar documentos que são iguais na essência, 

mas contêm elementos exclusivos. Por exemplo, em uma 

carta anunciando um novo produto, o logotipo da 

empresa e o texto sobre o produto aparecerão em cada 

carta, mas o endereço e a linha de saudação serão 

diferentes.  

 

O texto refere-se ao recurso do Microsoft Word 2003 

que está na opção: 

 

a) Macro 

b) Apresentação eletrônica 

c) Layout 

d) Propaganda 

e) Mala Direta 

 

15. Relacionado à programação de computadores, um 

algoritmo, seja qual for a sua complexidade e a 

linguagem de programação na qual será codificado, pode 

ser descrito por meio da: 

 

a) reografia 

b) criptografia 



c) linguagem de marcação. 

d) engenharia estruturada 

e) pseudolinguagem 

 

 

= CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS = 

 

16. Ao técnico de enfermagem, observadas as 

disposições legais da profissão, compete a realização de 

atividades prescritas pelo enfermeiro no planejamento 

da assistência. Uma delas é: 

 

a) realizar a punção intraóssea para a infusão de 

medicamentos nos pacientes com difícil acesso venoso. 

b) implantar cateter semi-implantável ou de curta 

permanência em veia profunda para administrar fluídos 

por venóclise. 

c) controlar o gotejamento entre 20 a 21 gotas/minuto 

para infundir SG 5% 500 mL em 8 horas. 

d) aquecer o sangue no equipamento de banho-maria 

para que o produto seja administrado em temperatura 

ambiente. 

e) quando o nível do umidificador ligado ao cateter 

nasal estiver baixo, acrescentar água ao volume restante 

até o nível indicado. 

 

17. Dentre as muitas leis da área da saúde, a que dispõe 

sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e 

dá outras providências é: 

 

a) Lei n.º 8.080/90 

b) Lei n.º 8.142/90 

c) Lei n.º 8.967/94. 

d) Lei n.º 5.905/73. 

e) Lei n.º 7.498/86.  

 

18. De acordo com o Decreto nº 94.406/1987, o técnico 

de enfermagem exerce as atividades: 

 

a) auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe 

de enfermagem, cabendo-lhe dentre outras, assistir ao 

enfermeiro no planejamento da assistência de 

enfermagem. 

b) auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à 

equipe de enfermagem, cabendo-lhe dentre outras, a 

prescrição da assistência de enfermagem. 

c) elementares de enfermagem, bem como a 

participação em nível de execução simples, em 

processos de tratamento. 

d) auxiliares, de nível fundamental/médio, atribuídas à 

equipe de enfermagem, cabendo-lhe dentre outras, 

participar de atividades de educação em saúde. 

e) auxiliares de enfermagem, de natureza repetitiva, sob 

supervisão, bem como a participação em nível de 

execução simples, em processos de tratamento. 

 

19. A promoção da saúde envolve o desenvolvimento 

de habilidades individuais, o que permite a tomada de 

decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde. 

Assim, a Política Nacional de Promoção da Saúde 

recomenda o desenvolvimento de ações como: 

 

a) promoção da mobilidade segura. 

b) diagnóstico precoce de hanseníase 

c) realização de campanhas de vacinação 

d) regulação do atendimento à saúde.  

e) nenhuma das alternativas 

 

20. Dentre os princípios adotados pela Política 

Nacional de Promoção da Saúde, constam: 

 

a) a corresponsabilidade e os processos fractais.  

b) a equidade e o empoderamento. 

c) o apoio técnico e a pactuação unificada 

d) a participação social e o corporativismo 

e) o financiamento e a sustentabilidade 

 

21. O principal objetivo da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde é: 

 

a) Fortalecer o controle social para o trabalho de 

capacitação em saúde. 

b) Disseminar as práticas pedagógicas com a 

descentralização de recursos para construção de uma 

política, considerando os espaços locorregionais de 

atuação. 

c) Promover a interlocução entre os diferentes atores que 

fazem o cuidado em saúde. 

d) Priorizar as ações de educação em saúde junto às 

equipes de saúde da família. 

e) Incentivar os gestores quanto ao uso de tecnologias 

leves no cuidado em saúde. 

 

22. De acordo com o Decreto nº 94.406, de 8 de junho 

de 1987, são atividades a serem desenvolvidas pelo 

Auxiliar de Enfermagem, EXCETO: 

 

a) realizar planejamento, organização, coordenação, 

execução e avaliação dos serviços da assistência de 

enfermagem. 

b) preparar o paciente para consultas, exames e 

tratamentos. 

c) realizar ar testes e proceder à sua leitura para 

subsídio de diagnóstico e colher material para exames 

laboratoriais. 

d) participar de atividades de educação em saúde, 

orientando os pacientes na pós-consulta, quanto ao 



cumprimento das prescrições de enfermagem e 

médicas. 

e) prestar cuidados de higiene, conforto do paciente e 

zelar por sua segurança.  

 

23. Em uma instituição prestadora de serviço de saúde o 

profissional de enfermagem é escalado para participar 

em um ato abortivo previsto em Lei. De acordo com a 

sua consciência, o profissional se recusa em participar 

do procedimento, estando sua decisão respaldada: 

 

a) na Cartilha dos Direitos do Paciente 

b) no Direito Penal dos Profissionais de Nível Técnico. 

c) no Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 

d) no Programa Nacional de Cirurgia Segura 

e) na Norma Regulatória da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

 

24. De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, 

no que rege as responsabilidades e deveres dos 

profissionais, analise as afirmativas abaixo, dê valores 

Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 

(  ) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razão de sua atividade profissional, 

mesmo com ordem judicial, ou com o consentimento 

escrito da pessoa envolvida ou de seu representante 

legal. 

(  ) Permanece o dever mesmo quando o fato seja de 

conhecimento público e em caso de falecimento da 

pessoa envolvida. 

(  ) Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso 

poderá ser revelado quando necessário à prestação da 

assistência. 

(  ) O profissional de Enfermagem intimado como 

testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se 

for o caso, declarar seu impedimento de revelar o 

segredo. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 

de cima para baixo. 

 

a) V – V – V – V  

b) F – F – F – F   

c) V – F – V – F  

d) V – F – F - V 

e) F – V – V – V  

 

25. Instrumento de enfermagem que leva em 

consideração a necessidade e o direito de assistência em 

enfermagem da população, os interesses do profissional 

e de sua organização e está centrado na pessoa, na 

família e na coletividade. Instrumento que pressupõe que 

os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos 

usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e 

acessível a toda a população. 

Assinale a alternativa que apresenta o instrumento ao 

qual se refere à descrição apresentada. 

 

a) Legislação de Enfermagem. 

b) Tratado de Enfermagem. 

c) Legislação de Enfermagem do Trabalho. 

d) Código de Ética. 

e) Tratado de Brunner. 

 


