
CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ/PA   

no 01/2019

cargo

caderno de provas 
leia com atenção as instruções abaixo

boa prova a todos!

ENFERMEIRO

Porto de Moz - PA

Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

O Amor transcende todo entendimento..

 
8. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

9. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposi-
ção em ata de suas respectivas assinaturas.

11. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 60 minutos antes do término da prova.

12. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2019 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

13. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

14. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.funrio.org.br

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM

ENFERMEIRO
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(a) Oração subordinada substantiva completiva nominal.

(b) Oração subordinada substantiva objetiva direta.

(c) Oração subordinada substantiva subjetiva.

(d) Oração subordinada adjetiva explicativa.

(e) Oração subordinada adjetiva restritiva.

QUESTÃO 04

“‘Karen Uhlenbeck recebe o Prêmio Abel 2019...’” (linha 6). Com base 
na conversão da oração para a voz passiva, assinale a alternativa cor-
reta:

(a) O Prêmio Abel 2019 é recebido por Karen Uhlenbeck.

(b) O Prêmio Abel 2019 foi recebido por Karen Uhlenbeck.

(c) O Prêmio Abel 2019 será recebido por Karen Uhlenbeck.

(d) Não é possível a conversão da oração para a voz passiva, pois o 
verbo “recebe” é transitivo direto.

(e) A oração já se encontra na voz passiva.

QUESTÃO 05

Analise as afirmativas abaixo quanto ao emprego da vírgula.

I- As vírgulas utilizadas nas linhas 2 e 3 foram empregadas para isolar 
o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo;
II- A vírgula utilizada na linha 10 foi empregada para isolar o vocativo;
III- As vírgulas que isolam a expressão “de 76 anos” (linha 14) foram 
empregadas para isolar um adjunto adverbial.

Dos itens acima:

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas o item II está correto.

(c) Apenas os itens I e III estão corretos.

(d) Apenas os itens II e III estão corretos.

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 06

“...transformou dramaticamente o cenário matemático.”. É correto afir-
mar que os termos destacados exercem função sintática de:

(a) Agente da passiva.

(b) Vocativo.

(c) Aposto.

(d) Objeto direto.

(e) Sujeito.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela seguinte ra-
zão: Assinalam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, se-
guido ou não de “s”.

(a) “Prêmio” (linha 1)

(b) “Matemática” (linha 1)

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 08.

(Texto)
 

Analise o trecho a seguir retirado do Texto para responder às questões 
01 a 03:

“‘Karen Uhlenbeck recebe o Prêmio Abel 2019 por seu trabalho fun-
damental em análise geométrica e teoria de calibre, que transformou 
dramaticamente o cenário matemático’, [...]”

 (linhas 6 a 9)

QUESTÃO 01

A partícula “que” destacada exerce função morfológica de:

(a) Pronome relativo.

(b) Pronome apassivador.

(c) Conjunção integrante.

(d) Conjunção condicional.

(e) Conjunção concessiva.

QUESTÃO 02

O trecho “que transformou dramaticamente o cenário matemático” 
exerce função sintática de:

(a) Adjunto adverbial.

(b) Adjunto adnominal.

(c) Objeto direto.

(d) Objeto indireto.

(e) Complemento nominal.

QUESTÃO 03

A partícula “que” destacada introduz uma:
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(a) que – de que – que – com que

(b) que – que – que - que

(c) a que – que – que – por que

(d) que - de que – a que - que

(e) a que – de que – a que – com que

Leia o texto abaixo para responder as questões de 13 a 15.

 Fui me aproximando incomparavelmente sem vontade, sen-
tei no chão tomando cuidado em sequer tocar no vestido, puxa! tam-
bém o vestido dela estava completamente assustado, que dificuldade! 
Pus a cara no travesseiro sem a menor intenção de. [...]
 Fui afundando o rosto naquela cabeleira e veio a noite, se não 
os cabelos (mas juro que eram cabelos macios) me machucavam os 
olhos. Depois que não vi nada, ficou fácil continuar enterrando a cara, a 
cara toda, a alma, a vida, naqueles cabelos, que maravilha! até que meu 
nariz tocou num pescocinho roliço. Então fui empurrando os meus lá-
bios, tinha uns bonitos lábios grossos, nem eram lábios, era beiço, mi-
nha boca foi ficando encanudada até que encontrou o pescocinho roli-
ço. Será que ela dorme de verdade?... Me ajeitei muito sem-cerimônia, 
mulherzinha! e então beijei. Quem falou que este mundo é ruim! só 
recordar... Beijei Maria, rapazes! eu nem sabia beijar, está claro, só bei-
java mamãe, boca fazendo bulha, contato sem nenhum calor sensual.
 Maria, só um leve entregar-se, uma levíssima inclinação pra 
trás me fez sentir que Maria estava comigo em nosso amor. Nada mais 
houve. Não, nada mais houve. Durasse aquilo uma noite grande, nada 
mais haveria porque é engraçado como a perfeição fixa a gente.

(Fragmento do conto “ Vestida de preto”, de Mário de Andrade)

QUESTÃO 13

É possível inferir pela leitura do trecho:

(a) O beijo dado em Maria não representou nada de sensual.

(b) O ato de fechar os olhos caracteriza um ato encorajador na atitude 
do protagonista.

(c) Para o narrador o mundo era ruim, pois fazia com que sentisse o 
gosto de infância.

(d) O beijo foi dificultado pela boca encanudada do narrador.

(e) O beijo só aconteceu porque o narrador teve certeza de que Maria 
dormia.

QUESTÃO 14

Observando-se os aspectos do texto, assinale a alternativa incorreta:

(a) A construção “enterrando a cara” é uma ocorrência de catacrese.

(b) Os vocábulos “incomparavelmente” e “enterrar” são formados por 
prefixação e sufixação, o primeiro e parassíntese, o segundo.

(c) O termo sem-cerimônia, a partir da nova ortografia da língua por-
tuguesa, deveria apresentar-se sem o uso do hífen.

(d) Em “Beijei Maria, rapazes” a vírgula é obrigatória por separar um 
vocativo do restante da oração.

(e) O uso das reticências na expressão “só recordar...” tem a função de 
estimular o leitor a imaginar a satisfação sentida pelo narrador.

QUESTÃO 15

Em “Será que ela dorme de verdade?” a palavra “que” é ____, pois 
tem-se em seguida uma oração _____________.

(c) “análise” (linha 7)

(d) “geométrica” (linha 7)

(e) “mínimas” (linha 12)

QUESTÃO 08

“O Prêmio Abel de Matemática foi concedido pela [...]” (linha 1). A locu-
ção verbal destacada está conjugada no:

(a) Presente do indicativo.

(b) Presente do subjuntivo.

(c) Pretérito imperfeito do indicativo.

(d) Pretérito perfeito do indicativo.

(e) Futuro do pretérito do indicativo.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância verbal:

(a) Mais de um pai se agrediram na última reunião.

(b) – Vossa Senhoria gostaria que eu levasse o seu carro?

(c) Foi um dos filhos de Sr. João que metelefonaramhoje pela manhã.

(d) Quem de nós, na mesma situação, não agiria daquele jeito?

(e) Qual de vós conhece o segredo do cofre?

QUESTÃO 10

Acerca do emprego do “por que”, assinale a alternativa correta:

(a) Você sabe o porquê ele foi grosseiro comigo?

(b) Sou uma pessoa muito feliz por que tenho minha família por perto.

(c) Você não foi ao baile. Porque?

(d) Por quê temos que agir dessa forma?

(e) Porque você quer me irritar?

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa cuja forma verbal está incorreta.

(a) Se o documento contivesse a cláusula correta, seria melhor o re-
sultado.

(b) No tumulto da passeata, a polícia interveio imediatamente.

(c) Se você compuser canções novas, garantirá o sucesso.

(d) Assim que o ver novamente, dou o seu recado.

(e) Se ele vier com notícias ruins, estaremos preparados.

QUESTÃO 12

Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas das ora-
ções abaixo:

- Os espetáculos ___ assistimos ontem foram ótimos.
- Os momentos ___ mais gostei foram os de luta.
- A disputa pelo troféu ____ aspiram foi dura!
- Eles não querem no recinto pessoas ____ não simpatizam.
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(a) conjunção integrante – subordinada substantiva predicativa.

(b) conjunção integrante – subordinativa substantiva objetiva direta.

(c) pronome relativo – subordinada adjetiva restritiva.

(d) conjunção explicativa – coordenada sindética explicativa.

(e) conjunção aditiva – coordenada sindética aditiva.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
- “Os enfeites __________ do baile foram aprovados por frequentadores e 
mães ____________ com as condições de higiene _______.

(a) azuis-piscinas – preocupados - os mais perfeitas possíveis.

(b) azuis-piscina  - preocupadas - o mais perfeitas possível.

(c) azul-piscinas – preocupadas - o mais perfeita possível.

(d) azuis-piscina – preocupados – as mais perfeitas possíveis.

(e) azul-piscina – preocupados – as mais perfeitas possíveis.

QUESTÃO 17

Marque a alternativa correta, levando em conta as regras de regência 
verbal.

(a) Naquele instante, lembrei-me de seus valiosos conselhos.

(b) Ele sempre preferiu mais o futebol do que o voleibol.

(c) Lembrou-se que era chegada a hora de ir buscá-la no aeroporto.

(d) Ele sempre obedeceu as regras de trânsito, mas na pressa...

(e) Informei-lhes de que o alerta soaria qualquer momento.

QUESTÃO 18

A ocorrência de crase está corretamente registrada somente em:

(a) À pé ou à cavalo, todos iriam à romaria esse ano.

(b) Á noite, embora feliz, referiu-se à jovem senhora com desdém.

(c) Mesmo contra à vontade, começou à tomar o remédio amargo.

(d) Após ir à Roma, voltou feliz a casa dos pais.

(e) Sem graça, ele ria à largas dentro do peito.

QUESTÃO 19

Em relação ao significado das palavras são parônimos, exceto.

(a) Iminente – eminente – retificar - ratificar

(b) Descrição – discrição – flagrante - fragrante

(c) Laço – lasso - sessão - cessão

(d) Arrear – arriar –infligir - infringir

(e) Comprimento – cumprimento – deferir - diferir

QUESTÃO 20

Todas as alternativas apresentam um coletivo, um aumentativo e um 
diminutivo de palavras, exceto:

(a) Casario – rapagão - passarinho

(b) Constelação – dramalhão - sineta

(c) Tropa – barcaça - saleta

(d) Casaréu – monção - frangote 

(e) Enxame –balaço - casebre

QUESTÃO 21

Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto de Moz – PA, compete 
privativamente ao município:

I- Organizar a estrutura administrativa local; 
II- Suplementar a legislação Federal e Estadual, no que couber; 
III- Legislar sobre assuntos de interesse local. 

Dos itens acima: 

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas os itens I e II estão corretos.

(c) Apenas os itens I e III estão corretos.

(d) Apenas os itens II e III estão corretos.

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Municipal no 920/2017, entende-se por Evolução 
Funcional:

(a) Horas distribuídas ao servidores anualmente além daquelas pre-
vistas na jornada básico. 

(b) A retribuição pecuniária para ao servidor, cujo valor corresponde 
ao nível e classe em que se encontre. 

(c) A posição vertical que corresponde ao conjunto de cargos de mes-
ma natureza funcional. 

(d) Horas distribuídas ao servidores mensalmente além daquelas pre-
vistas na jornada básico. 

(e) O crescimento do profissional na carreira, através de procedimen-
tos de promoção horizontal nas classes. 

QUESTÃO 23

Segundo a Lei Municipal no 1.780/2018, analise:

I- Configura-se vaga, quando o número de servidores dos órgãos for 
insuficiente para o concurso público; 
II- Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer, em regulamento 
próprio, as normas para o concurso público; 
III- Os cargos de provimento efetivo no serviço público municipal são 
acessíveis a todos os estrangeiros.

Dos itens acima: 

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas os itens I e II estão corretos.

(c) Apenas os itens I e III estão corretos.

(d) Apenas os itens II e III estão corretos.

(e) Todos os itens estão corretos.
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QUESTÃO 24

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Porto de Moz – PA, com-
pete ao município com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, exceto:

(a) Manter programas de educação pré-escolar e de ensino funda-
mental.

(b) Prestar serviços de atendimento à saúde da população.

(c) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou destino.

(d) Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, obser-
vada a legislação e a ação fiscalizadora Federal e Estadual. 

(e) Prestar serviços de atendimento à educação.

QUESTÃO 25

Segundo o disposto pela portaria nº 399/06, o Pacto Pela Vida está 
constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos 
em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da si-
tuação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos 
federal, estaduais e municipais. Nestes termos isso significa uma ação 
prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em 
resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orça-
mentários e financeiros para o alcance desses resultados. As priorida-
des do Pacto Pela Vida e seus objetivos, quanto a Mortalidade Infantil 
e Materna abrange:

(a) Reduzir a 10% (dez por cento) a mortalidade materna, infantil neo-
natal, infantil por doença diarréica na América do Sul.

(b) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por 
doença diarréica e por pneumonias.

(c) Equiparar a mortalidade materna, infantil neonatal e infantil por 
doença diarréicaaos padrões da OMS.

(d) Equiparar a mortalidade materna, infantil neonatal e infantil por 
doença diarréicaaos padrões da ONU.

(e) Extinguir a mortalidade materna.

QUESTÃO 26

Considera-se para efeitos Decreto nº 7.508/11, como Região de Saúde:

(a) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Mu-
nicípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econô-
micas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de trans-
portes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

(b) Espaço geográfico não contínuo constituído por agrupamentos 
de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organiza-
ção, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

(c) Espaço geográfico não contínuo constituído por agrupamentos de 
Municípios não limítrofes, delimitado a partir de identidades econômi-
cas e sociais, com a finalidade de integrar a organização, o planejamen-
to e a execução de ações e serviços de saúde.

(d) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Mu-
nicípios não limítrofes, delimitado a partir de identidades, econômicas 
e sociais, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e 
a execução de ações e serviços de saúde.

(e) Espaço geográfico não contínuo constituído por agrupamentos 
de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execu-
ção de ações e serviços de saúde.

QUESTÃO 27

A Norma Operacional da Assistência à Saúde / SUS - NOAS-SUS 01/02, 
institui o Plano Diretor de Regionalização - PDR como instrumento de 
ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada 
estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição de 
prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde 
da população e garantia de acesso dos cidadãos a todos os níveis de 
atenção.O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir, o aces-
so dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um con-
junto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades 
mínimas, EXCETO:

(a) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.

(b) Tratamento das intercorrências mais comuns na infância.

(c) Tratamentos clínicos e cirúrgicos complexos de casos de urgências.

(d) Atendimento de afecções agudas de maior incidência.

(e) Acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta pre-
valência.

QUESTÃO 28

28. Assinale a alternativa correta segundo o disposto no Decreto nº 
7.508/11:

(a) O acordo de colaboração entre os entes federativos para a orga-
nização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por 
meio de Contrato Associativo da Ação Pública da Saúde.

(b) As Ações Públicas da Saúde resultarão da integração dos planos 
dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, tendo como funda-
mento as pactuações estabelecidas pelo MIT. 

(c) O Ministério da Intervenção Social poderá instituir formas de in-
centivo ao cumprimento das metas de saúde e à melhoria das ações e 
serviços de saúde.

(d) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de 
serviço especializado, fará o controle e a fiscalização das Ações Públi-
cas da Saúde.

(e) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante 
para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Or-
ganizativo de Ação Pública de Saúde.

QUESTÃO 29

Com relação ao diagnóstico de enfermagem “Excesso de Volume de 
Líquidos” utilizado em pacientes cardiopatas, são características de-
finidoras maiores:

(a) Ruídos adventícios e variação da pressão arterial.

(b) Edema, ortopneia, ingestão maior que excreta.

(c) Mudança no padrão respiratório, variação na Pressão Venosa Cen-
tral e alteração nos eletrólitos.

(d) Dispneia, murmúrios vesiculares diminuídos, agitação.

(e) Vocalização dificultada, olhos arregalados.

QUESTÃO 30

Considere os itens a seguir com relação ao câncer de mama:

I- O câncer de mama é raro antes dos 35 anos, crescendo rápida e pro-
gressivamente com a idade, sendo descoberto, principalmente, entre 
40 e 60 anos;
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II- Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de 
mama relacionam-se com idade avançada, características reproduti-
vas, história familiar e pessoal, hábitos de vida e influências ambien-
tais;
III- As características reprodutivas de risco se dão porque a doença é 
estrogênio-dependente, e compreendem a menarca precoce (aos 11 
anos ou menos), a menopausa tardia (aos 55 anos ou mais), a primeira 
gestação após os 30 anos e a nuliparidade.

Dos itens acima:

(a) Apenas o item II está correto.

(b) Apenas os itens I e II estão corretos.

(c) Apenas os itens I e III estão corretos.

(d) Apenas os itens II e III Estão corretos.

(e) Todos os itens estão corretos.

 
 


