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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 
EDITAL Nº 051/2022 

 

 
EXECUÇÃO: 

 
www.premierconcursos.com.br 

 
 

CARGO:    TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
 

INSTRUÇÕES: 
 

O candidato deve verificar se o caderno de prova que recebeu está completo e se as questões estão legíveis, somente quando o fiscal autorizar. 
Caso o mesmo esteja incompleto ou ilegível, deverá solicitar imediatamente outro ao fiscal. Não serão aceitas reclamações posteriores. Leia as 
instruções abaixo e após preencha seus dados ao final desta página. 
 
DO MATERIAL PERMITIDO: Para realização das provas, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta e 
documento de Identidade. Os demais pertences serão colocados em local indicado pelo fiscal. Aparelhos eletro-eletrônicos, tais como telefones 
celulares e outros deverão permanecer desligados, sob pena de eliminação do candidato. 
 
DAS PROVAS: A interpretação das questões faz parte do Concurso Público, portanto não serão permitidos questionamentos aos fiscais sobre o 
conteúdo das mesmas. No caso de encontrar algum erro em alguma questão, o candidato deve apenas informar ao fiscal para que seja feito o 
devido registro. A duração máxima da prova será de 03 horas. 
 
DA GRADE DE RESPOSTA: Não deverá ser feita nenhuma marca fora dos campos reservados às respostas. A grade de respostas não será 
substituída em caso de marcação errada ou rasura, salvo defeito de impressão. A grade de resposta deverá ser marcada conforme o modelo 
abaixo. 
 

                              Exemplo:    A        B       C       D       E 
 
DA SAÍDA DA SALA: Os dois últimos candidatos a terminarem a prova escrita, juntamente com o fiscal, além de rubricar o lacre dos envelopes 
dos cadernos de prova e das grades de resposta e assinar a Ata de aplicação das Provas Escritas. 

 
PONTUAÇÃO: 

 

Disciplina N° questões N° Pts/ questão N° Pontos 

Língua Portuguesa 10 2,00 20,00 

Legislação e Conhecimentos Específicos 20 4,00 80,00 

Total 30 - 100,00 
 
 
 
 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 
Nome: ________________________________________________________________________________________ 

 
Documento de identidade: _____________________  Assinatura: ________________________________________ 





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

EDITAL Nº 051/2022 

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia atentamente o texto. 
 

Descubra os poderes medicinais da casca de maçã 
 
1. Dá para acreditar que uma fruta comum, que  
2. provavelmente está na sua cozinha agora, pode ser uma  
3. grande aliada contra diversas doenças? Estamos  
4. falando da maçã. Ela é deliciosa, diurética, hidrata,  
5. reduz o colesterol ruim e combate a prisão de ventre. E  
6. não é  só isso. A fruta também trata e previne  
7. hipertensão, que é uma doença silenciosa, causada por  
8. estresse, má alimentação ou tabagismo. 
9. No entanto, o segredo da maçã não está exatamente na 
10. parte branquinha, macia e doce que tanto adoramos, 
11. e sim na casca. Se a fruta não for orgânica, é melhor 
12. descartar essa parte. Mas, se você tiver garantias de 
13. que a maçã que chega à sua casa está longe de  
14. substâncias químicas, aproveite! 
15. A maçã contém alto teor de flavonoides. Com isso,  
16. pode regular os hormônios, melhorar o funcionamento  
17. do sistema circulatório e prevenir a vasoconstrição, que 
18. pode atacar os vasos sanguíneos. 
19. De modo geral, comer maçã com casca tem benefícios 
20. extraordinários para nossa saúde. Confira: 
21. - Ajuda a desintoxicar o fígado, porque contém cisteína; 
22. - Reduz os níveis de colesterol ruim no sangue; 
23. - Previne o aparecimento de hiperglicemia, uma vez  
24. que contém pectina; 
25. - Ajuda a combater a insônia, graças à presença de  
26. vitaminas do complexo B; 
27. - Combate a diarreia e a constipação; 
28. - Estimula a produção de sucos gástricos para ajudar a 
29. tratar gastrite e úlceras; 
30. - Melhora a memória. 

Fonte: Portal de Notícias TNH1 - www.tnh1.com.br/ (2018) 

 
 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 
 
01 – Qual o principal objetivo do texto? 

a) Contextualizar o histórico de consumo de maçã 
no Brasil. 

b) Divulgar um estudo científico sobre os 
benefícios do consumo de frutas. 

c) Criticar os hábitos alimentares dos brasileiros. 
d) Informar o leitor sobre os benefícios do 

consumo de casca de maçã. 
e) Atualizar o leitor sobre o uso de pesticidas em 

macieiras. 
 
 
02 – Qual a palavra retirada do texto cuja divisão silábica 
está incorreta. 

a) Fru-ta. 
b) Sa-ú-de. 
c) Cons-ti-pa-ção. 
d) Ex-tra-or-di-ná-rio. 
e) A-pa-re-ci-me-nto. 

 
 
03 – Diversos benefícios do consumo de maçã com 
casca são mencionados no texto. Considerando essas 
informações, assinale o benefício que NÃO é mencionado 
no texto: 

a) Desintoxicação do pâncreas. 
b) Combate à prisão de ventre. 
c) Redução do colesterol ruim. 
d) Prevenção da hipertensão. 
e) Combate à insônia. 

 
 
04 – Qual das alternativas define corretamente o sentido 
de diurético (linha 4)?  

a) concernente a calor ou a caloria. 
b) relativo a secreção de suor; transpiração. 
c) diz-se de suco segregado pelo pâncreas. 
d) que ou o que estimula a secreção de urina. 
e) que ou o que produz efeitos benéficos no 

organismo.  
 
 
05 – Qual a alternativa que NÃO traz, respectivamente, 
um substantivo e um adjetivo retirados do texto, 
considerando seu contexto de uso? 

a) alto (l. 15) - teor (l. 15) 
b) fígado (l. 21) - ruim (l. 22) 
c) maçã (l. 4) - silenciosa (l. 7) 
d) cozinha (l. 2) - comum (l. 1) 
e) parte (l. 10) - extraordinários (l. 20) 

 
 
06 – Analise a frase do texto: “Ela é deliciosa, diurética, 
hidrata, reduz o colesterol ruim e combate a prisão de 
ventre.” (Linhas 4-5). Nessa frase, se o pronome “Ela” 
fosse flexionado para o plural, quantas outras palavras 
teriam de ser alteradas, mantendo-se a frase correta? 

a) 4 palavras. 
b) 5 palavras. 
c) 6 palavras. 
d) 7 palavras. 
e) 8 palavras 

 
 
07 – Qual a alternativa que apresenta a concordância 
verbal INCORRETA. 

a) Os Andes ficam na América. 
b) Entre nós, não há segredos. 
c) Isso são verdadeiras vitórias. 
d) Isso passa como belos comentários. 
e) Menos de três candidatos disputa a vaga. 

 
 
08 – Analise os itens em relação ao uso do “porque” (l. 
21)no texto. 
I – Poderia haver substituição de “porque” pela forma 
“porquê”, sem prejuízo à adequação gramatical da frase. 
II – Nesse contexto, “porque” poderia ser substituído por 
“por que motivo”, mantendo-se o mesmo sentido da frase. 
III – Em tal uso, a preposição “por” se une ao pronome 
interrogativo “que”, em uma oração interrogativa indireta. 

a) Nenhum item está correto. 
b) Todos os itens estão corretos. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 



09 – Assinale a alternativa que transpõe corretamente a 
frase “Estamos falando da maçã” (l. 3-4) para o pretérito 
imperfeito do indicativo: 

a) Estou falando da maçã. 
b) Estaria falando da maçã. 
c) Estaremos falando da maçã. 
d) Estávamos falando da maçã. 
e) Que estejamos falando da maçã.  

 
10 – “De modo geral, comer maçã com casca tem 
benefícios extraordinários para nossa saúde” (l 19-20). 
Qual é o sujeito da frase retirada do texto? 

a) Tem benefícios extraordinários. 
b) Comer maçã com casca. 
c) Para nossa saúde 
d) Der modo geral. 
e) Comer maçã. 
 
 
 
 

 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
11 – Segundo o Art. 200 da Constituição Federal - Ao 
sistema único de saúde NÃO compete, nos termos da lei: 

a) executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador; 

b) ordenar a formação de recursos humanos na 
área de saúde; 

c) participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico; 

d) proibir a fiscalização e inspeção dos alimentos,  
bem como bebidas e águas para consumo 
humano; 

e) colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

 
12 – Conforme o Art. 2º da Lei nº 7853/89 - Ao Poder 
Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus 
direitos básicos, inclusive dos direitos à saúde. Para o fim 
estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades 
da administração direta e indireta devem viabilizar, sem 
prejuízo de outras, as seguintes medidas, EXCETO: 

a) a promoção de ações preventivas, como as 
referentes ao planejamento familiar; 

b) o desenvolvimento de programas especiais de 
tratamento adequado as condições do sistema de 
saúde; 

c) o desenvolvimento de programas especiais de 
prevenção de acidente do trabalho e de trânsito 

d) a criação de uma rede de serviços especializados 
em reabilitação e habilitação; 

e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao 
deficiente grave não internado; 

 
13 – Segundo o Art. 8º do Regime Jurídico do Município 
de São José do Inhacorá - São formas de provimento dos 
cargos públicos, EXCETO:  

a) nomeação, seguida de posse e exercício; 
b) recondução e readaptação;  
c) reversão e reintegração; 
d) indicação política; 
e) aproveitamento. 

 
 
14 – De acordo com o Art. 98 da Lei Orgânica do 
Município do de São José do Inhacorá - A assistência à 
saúde é livre à iniciativa privada, nas seguintes situações: 
I - As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema municipal de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato e/ou convênio...  
II - Os serviços privados poderão ser contratados ou 
conveniados após estudos de suas necessidade ...  
III -  Em caso especiais escolhidos pelos governantes. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
15 –  Segundo o Art. 11. da Lei nº 8069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente: 
I - É assegurado atendimento médico à criança e ao 
adolescente, através do Sistema Único de Saúde... 
II -  A criança e o adolescente portadores de deficiência 
receberão atendimento especializado. 
III -  Incumbe aos familiares fornecer gratuitamente 
àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e 
outros recursos relativos ao tratamento. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
16 –  Conforme o  Art. 79 da Lei n° 10.741/2003 - Regem-
se pelas disposições desta Lei as ações de 
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao 
idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento 
insatisfatório de: 
I – acesso às ações e serviços de saúde; 
II – atendimento especializado ao idoso portador de 
deficiência ou com limitação incapacitante; 
III – serviço de assistência social para amparo do idoso. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
17 – Segundo a Resolução COFEN Nº 564/2017 -  
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Nos 
direitos dos profissionais de enfermagem consta: 
I - Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, respeitando a legislação vigente.   
II - Revelar informações confidenciais de que tenha 
conhecimento em razão de seu exercício profissional 
III - Ter reconhecida sua autoria ou participação em 
pesquisa, extensão e produção técnico científica. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 



18 – De acordo com o Manual do programa de 
imunizações do Ministério da Saúde - O planejamento do 
conjunto das atividades de saúde a ser ofertado a uma 
população deve incluir, EXCETO: 

a) a gestão dos serviços; 
b) a organização dos serviços;  
c) a atenção à saúde propriamente dita. 
d) os diferentes recursos estratégicos, como 

recursos humanos e informação;  
e) a atenção apenas aos indicados pelo gestor; 

 
 
19 – Conforme o Caderno de Atenção Básica, nº 11 - 
Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
infantil – Entre os fatores extrínsecos que influenciam o 
crescimento constam: 

a) Higiene 
b) Infecções  
c) Alimentação 
d) Excesso de carinho 
e) Cuidados gerais com a criança  

 
 
20 – Segundo o Caderno de Atenção Básica, nº 14 - 
Abordagem Integrada das Intervenções podem ocorrer 
Ações de Intensidade Baixa, Média e Alta. 
As  intervenções de baixa intensidade NÃO incluem 
aconselhamento quanto: 

a) abandono do tabagismo;  
b) dieta com características cardio-protetoras; 
c) à realização de atividade física regular, por no 

mínimo 30 minutos, na maior parte dos dias;  
d) orientações gerais sobre dieta saudável;  
e) e manutenção de peso e cintura nas faixas 

consideradas saudáveis. 
 
 
21 – Conforme o Caderno de Atenção Básica. Nº 15 – As 
atribuições de: solicitar exames complementares, quando 
necessário; prescrever tratamento não-medicamentoso 
são atribuições específicas de qual profissional?  

a) Médico 
b) Enfermeiro 
c) Técnico de Enfermagem 
d) Auxiliar de Enfermagem 
e) Equipe multiprofissional 

 
 
22 – Segundo o Caderno de Atenção Básica. Nº 16 - As 
seguintes informações são importantes para pacientes 
com diabetes menos estável, especialmente casos de 
diabetes tipo 1, EXCETO: 

a) Ingerir um alimento contendo carboidrato se a 
glicemia for inferior a 100 mg/dL.  

b) Ingerir carboidratos de fácil digestão antes, 
durante e depois de exercício prolongado.  

c) Evitar exercitar-se no pico de ação da insulina.   
d) Evitar exercícios de intensidade elevada e de 

longa duração (mais que 60 minutos).  
e) Ignorar a alerta para sintomas de hipoglicemia 

durante e após o exercício. 
 
 
 
 
 
 
 

23 – Conforme o Caderno de Atenção Básica. Nº 17 - 
Dentre os fundamentos da Atenção Básica, podemos 
citar: 
I - Valorizar os profissionais de saúde por meio do 
estímulo e do acompanhamento de sua formação e 
capacitação.  
II - Realizar avaliação sistemática dos resultados 
alcançados, para aumentar os salários.  
III - Estimular a participação popular e o controle social. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
24 – De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 19, 
- NÃO consta entre as medidas simples que podem 
auxiliar a comunicação com as pessoas idosas que 
apresentem declínio auditivo:  

a) Evite ambientes ruidosos;  
b) Evite submeter as pessoas idosas à situações 

constrangedoras, quando essas não entenderem 
o que lhes foi dito; 

c) A fala não deve ser repetida quando as pessoas 
não entenderem;  

d) Procure falar de forma clara, pausada e, aumente 
o tom de voz somente quando  necessário;  

e) Fale de frente, para que a pessoa idosa possa 
fazer a leitura labial. 

 
 
25 – Conforme o Caderno de Atenção Básica. Nº 21 – 
São atribuições comuns a todos os profissionais das 
equipes, EXCETO: 

a) Garantir atenção integral e humanizada à 
população adscrita;  

b) Realizar tratamento supervisionado, quando 
necessário;  

c) Acompanhar os usuários em tratamento; 
d) Solicitar exames complementares, quando 

necessário; 
e) Orientar o usuário/família quanto à necessidade 

de concluir o tratamento;  
 
 
26 – Conforme o Caderno de Atenção Básica. Nº 22 –  
NÃO faz parte das atribuições do auxiliar e do técnico de 
enfermagem, no controle da Doença de Chagas: 

a) Realizar procedimentos regulamentados pelo 
exercício de sua profissão;  

b) Identificar e encaminhar os casos de febre à 
Unidade Básica de Saúde; 

c) Auxiliar na coleta e encaminhamento de exames, 
se necessário;  

d) Receber, protocolar os resultados e registrar em 
prontuário o resultado dos exames;  

e) Realizar assistência domiciliar, quando 
necessária.  

 
 
 
 
 
 
 
 



27 – Segundo o Caderno de Atenção Básica. Nº 23 - 
Fazem parte das recomendações para uma alimentação 
adequada durante a lactação os seguintes itens, 
EXCETO: 

a) Não consumir leite e nem produtos com 
derivados do leite;  

b) Consumir dieta variada, incluindo pães e cereais, 
frutas, legumes, verduras, derivados do leite e 
carnes;  

c) Esforçar-se para consumir frutas e vegetais ricos 
em vitamina A;  

d) Certificar-se de que a sede está sendo saciada;  
e) Consumir com moderação café e outros produtos 

cafeinados. 
 
 
28 – Conforme o Caderno de Atenção Básica. Nº 28–
NÃO faz parte do trabalho da equipe de enfermagem com 
a demanda espontânea: 

a) Prestar ou facilitar os primeiros socorros; 
b) Prestar informações gerais a respeito dos 

serviços da unidade e, especificamente, do 
atendimento à demanda espontânea, o que 
diminui a ansiedade dos usuários;  

c) Promover ações preventivas individuais ou 
coletivas; 

d) Exigir da equipe a organização da disposição dos 
pacientes no serviço;  

e) Identificar vulnerabilidades individuais ou 
coletivas. 

 
 
29 – Conforme o Caderno de Atenção Básica. Nº 31 -  
Para inclusão na lista de plantas medicinais, NÃO é 
recomendado priorizar espécies: 

a) Que podem ser cultivadas no local/região;  
b) De uso popular/tradicional na região;  
c) Com potencial de disponibilidade ou produção 

adequada à demanda;  
d) De plantas medicinais constantes em 

normas/regulamentos da Anvisa;  
e) De plantas medicinais que não tem possibilidade 

de se tornarem medicamentos fitoterápicos  
 
 
30 – De acordo com o Caderno de Atenção Básica. Nº 33 
– Dentre os principais objetivos da primeira visita 
domiciliar ao recém-nascido e à sua família NÃO consta:  

a) Observar as relações familiares;  
b) Facilitar o acesso ao serviço de saúde;  
c) Identificar sinais de alegria familiar;  
d) Prevenir lesões não intencionais;  
e) Identificar sinais de perigo à saúde da criança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


