
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  

RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ 

 

EDITAL N.º 003/2019 

 

PROVA OBJETIVA: 10/11/2019 

 

TÉCNICO EM 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 20 questões de múltipla escolha contendo as letras (A) (B) (C) (D), 

obedecendo a seguinte ordem: de 01 a 05 - Língua Portuguesa (Peso 4) / 06 a 08 - Matemática (Peso 4) / 09 a 

10 - Informática (Peso 4) / 11 a 20 - 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: ________________________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
RIBEIRÃO DO PINHAL 



= LÍNGUA PORTUGUESA = 

 

1. Leia o texto e responda às questões 1 e 2: 
 

Um anjo dorme aqui; na aurora apenas, 

disse adeus ao brilhar das açucenas 

em ter da vida alevantado o véu. 

- Rosa tocada do cruel granizo Cedo 

finou-se e no infantil sorriso passou do 

berço pra brincar no céu! 

 

(Casimiro de Abreu, in Primaveras) 
 

1. O tema do texto é: 
 

a) a inocência de uma criança 

b) o nascimento de uma criança 

c) o sofrimento pela morte de uma criança 

d) a morte de uma criança 
 

2. O tema se desenvolve com base em uma figura 

de linguagem conhecida como: 
 

a) prosopopeia 

b) eufemismo  

c) pleonasmo 

d) hipérbole 
 

3. A palavra “ojeriza” significa: 
 

a) medo 

b) admiração 

c) aversão 

d) dificuldade 
 

4. Assinale a alternativa em que uma forma verbal 

foi empregada incorretamente: 
 

a) O superior interveio na discussão, evitando a briga. 

b) Se a testemunha depor favoravelmente, o réu será 

absolvido. 

c) Quando eu reouver o dinheiro, pagarei a dívida. 

d) Quando você vier a Campinas, ficará extasiado. 
 

5.  Em que caso a palavra destacada não tem valor de 

adjetivo? 
 

a) Um branco, velho, pedia esmolas. 

b) Um velho, branco, pedia esmolas. 

c) Era um dia cinzento. 

d) O sabão usado desbotou o verde da camisa. 

 

 

= MATEMÁTICA = 
 

6. O resultado da equação 10y - 5 (1 + y) = 3 (2y - 2) - 

20 é:  
 

a) 21 

b) 23 

c) 25 

d) 27 
 

7. Uma aplicação de R$ 12.250,25 durante 9 meses 

renderam R$ 2.756,31 de juros. O sistema usado foi de 

juros simples. Calcule a taxa mensal usada para 

remunerar essa aplicação. 
 

a) 3,50% a.m. 

b) 1,25% a.m. 

c) 2,50% a.m. 

d) 3,75% a.m. 
 

8. Cidinha tem um pequeno comércio e pede emprestado 

aos pais R$ 7.565,00, para capital de giro. Ela propõe 

pagar os juros todo mês e oferece uma taxa de 2,5% ao 

mês. Após 1 ano Cidinha devolve o dinheiro conforme 

combinado. Qual o montante que ela pagou aos pais? 
 

a) R$ 9,632,96 

b) R$ 7,953,40 

c) R$ 9.834,50 

d) R$ 7,896,58 
 

 

= INFORMÁTICA = 
 

9. O atalho utilizado para salvar um documento no 

Word é:  
 

a) CTRL + B 

b) SHIFT + F5 

c) CTRL + S 

d) CTRL + T 
 

10. Não é um navegador de internet: 
 

a) Safari 

b) Buscapé 

c) Google Chrome 

d) Mozilla Firefox  

 
 

= CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS = 

 

11. São Técnicos de Enfermagem: 
 

I - o titular do diploma ou do certificado de Técnico de 

Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e 

registrado no órgão competente; 

II - o titular de certificado de curso básico expedido por 

instituição que ainda não conseguiu reconhecimento no 

órgão competente, mas que tem um enfermeiro com 

proficiência;  

III - o titular do diploma ou do certificado legalmente 

conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em 

virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado 

no Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem. 

 



Estão corretas: 
 

a) Apenas a I 

b) Apenas a I e III 

c) Apenas a II 

d) Todas são corretas. 

 

12. Compete ao Técnico de Enfermagem: 
 

a) assistir ao Enfermeiro na prestação de cuidados 

diretos de enfermagem a pacientes em estado grave 

b) assistir ao Enfermeiro quando este está mexendo no 

celular. 

c) executar atividades de assistência de enfermagem, 

mesmo aquelas que são privativas do enfermeiro. 

d) assistir o enfermeiro apenas na prevenção e no 

controle sistemático da infecção hospitalar, recusando as 

demais solicitações. 

 

13. Lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da enfermagem, e dá outras providências. 
 

a) Lei n.º 7.948/86 

b) Lei n.º 7.598/86 

c) Lei n.º 9.394/96 

d) Lei n.º 7.498/86 

  

14. Para que a pessoa possa se habilitar a exercer 

legalmente a enfermagem ela precisa: 
 

a) estar inscrita no Conselho Regional de Enfermagem 

com jurisdição na área onde ocorre o exercício.  

b) ter somente concluído o curso de ensino superior. 

c) fazer apenas um curso básico de enfermeiro. 

d) estar devidamente registrada no Conselho Regional de 

Medicina. 

 

15. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

(Resolução COFEN n°0564/2017), em seu artigo 45, 

preconiza que os profissionais de enfermagem devem 

prestar assistência de enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

Para o cumprimento dessa resolução, torna-se necessário 

que o profissional de enfermagem compreenda que: 
 

a) a imprudência ocorre quando alguém deixa de tomar 

uma atitude ou de apresentar a conduta esperada para a 

situação. Age com descuido, indiferença ou desatenção, 

não tomando as devidas precauções. 

b) a negligência pressupõe uma ação precipitada e sem 

cautela, ou seja, o profissional age, mas toma uma 

atitude diversa da esperada. Assim, a pessoa não deixa 

de fazer algo, não é uma conduta omissiva como a 

imprudência. 

c) a imperícia diz respeito a inaptidão, ignorância, falta 

de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência 

de conhecimentos elementares e básicos da profissão. 

d) o ato de imperícia ocorre quando o profissional deixa 

o plantão sem que o próximo colega assuma a 

assistência de enfermagem do paciente hospitalizado ou 

em atendimento. 

 

16. Fotos que identificam um paciente internado em um 

hospital foram veiculadas em redes sociais e aplicativos 

de compartilhamento de imagens em telefones celulares. 

A direção do hospital, localizado em uma capital 

brasileira, está investigando se as fotos foram feitas de 

dentro da unidade de internação. Nesse caso, se um 

profissional de enfermagem tiver fotografado e 

divulgado as imagens fotografadas que identificavam o 

paciente, sem autorização expressa da instituição e dos 

familiares ou do próprio paciente, estará descumprindo 

uma orientação prevista: 
 

a) na Lei do Exercício Profissional, no capítulo das 

atividades do trabalho em equipe. 

b) no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

no capítulo das obrigações. 

c) no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

no capítulo das proibições. 

d) na Lei do Exercício Profissional, no artigo das 

atividades privativas do enfermeiro. 

 

17. Os processos infecciosos de origem exógena, cujas 

fontes podem ser os profissionais da área de saúde, os 

artigos e materiais utilizados em procedimentos e o 

ambiente merecem atenção no contexto do controle das 

infecções. Diante do processamento dos artigos médico-

hospitalares, eles são classificados como críticos, 

semicríticos e não críticos, segundo o seu potencial de 

contaminação. (Brasil, MS, 1994). Assim, é correto 

afirmar que: 
 

a) artigos críticos são aqueles que entram em contato 

com tecidos ou líquidos estéreis do corpo humano, sendo 

necessária sua esterilização, após limpeza cuidadosa. 

b) a limpeza automatizada é o passo fundamental no 

processamento dos artigos permanentes médico-

hospitalares. Nenhum processo substitui a limpeza por 

máquinas, mesmo os de desinfecção de alto nível ou de 

esterilização. 

c) em relação aos profissionais que manipulam os 

artigos não críticos, durante o processo de limpeza 

manual, deve ser reforçada a necessidade de utilização 

de todos os Equipamentos de Proteção Individual e 

outras práticas de precaução padrão. 

d) a limpeza automatizada de artigos com lumens, 

considerados semicríticos, em lavadoras ultrassônicas, 

remove a sujidade das superfícies pelo processo de 

cavitação. A presença de resíduos volumosos de 

sujidade torna ineficaz o processo. 

 



18. O conjunto de medidas utilizadas para impedir a 

proliferação de micro-organismos em locais que não o 

contenham é chamado de: 
 

a) invasibilidade 

b) antissepsia 

c) antigenicidade 

d) anticontaminação 
 

19. São direitos dos profissionais de enfermagem, de 

acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, exceto: 
 

a) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa onde 

não conste a assinatura e o número do registro 

profissional, exceto em situações de urgência e 

emergência. 

b) Prestar as informações confidenciais que tiver 

conhecimento durante o seu trabalho a qualquer pessoa 

ou entidade que possa revelar os dados, ainda que não 

obrigada ao sigilo. 

c) Suspender suas atividades quando a instituição 

empregadora não oferecer condições dignas para o 

exercício profissional ou que desrespeite a legislação do 

setor saúde. 

d) Participar de movimento que reivindique melhores 

condições de trabalho e remuneração. 

 

20. Sobre as penas que podem ser aplicadas aos 

profissionais de enfermagem que infrinjam o Código de 

Deontologia de Enfermagem, assinale “V” para 

verdadeiro e “F” para falso, indicando a sequência 

correta, de cima para baixo: 
 

I - ( ) Advertência verbal; multa. 

II - ( ) Censura. 

III - ( ) Suspensão do exercício profissional; cassação do 

direito ao exercício profissional. 

IV - ( ) Prestação de cesta básica. 
 

a) V – V – F – F 

b) F – V – V – F 

c) V – V – V – F 

d) V – F – V – F 

 


