
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE. 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Matemática 6 a 9 
Informática Básica 10 a 12 
Conhecimentos Gerais 13 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 
azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Emprego dos sonhos? Brasileiros sonham em ficar longe do 
escritório 

Por Luísa Granato  
 
Você já se pegou pensando no meio do expediente que 

poderia realizar aquele mesmo trabalho no conforto de casa? 
Para 49% dos brasileiros empregados, cumprir o expediente 
longe do escritório é o maior desejo. 

É o que diz a pesquisa Alelo Hábitos do Trabalho, 
realizada pelo Ipsos, que ouviu 1.518 pessoas com trabalho 
registrado nas 12 principais regiões do país, além de 468 
desempregadas e 347 autônomas. 

Nos dois últimos grupos, o trabalho remoto é valorizado 
por 55% dos respondentes. A pesquisa apresenta margem de 
erro de 2 pontos percentuais. 

Para os empregados, o trabalho remoto é a tendência 
principal. Em seguida, 10% dos entrevistados apontaram que 
gostam de espaços de trabalho compartilhados, o chamado 
“coworking”. Em terceiro lugar, com 7%, aparece o modelo de 
ambiente de trabalho focado apenas nos resultados. 

Em 6% das respostas, os profissionais citaram as 
tendências de trazer seu próprio dispositivo eletrônico e 
também estruturas sem hierarquia. 

Quando se trata de escritórios, a maioria (97) dos 
empregados acredita que novos ambientes de trabalho são 
positivos por conferirem maior conforto, qualidade de vida e 
produtividade. 

No entanto, apenas 35% dos entrevistados disseram que 
trabalham em empresas que adotam tendências do mercado. Em 
primeiro lugar, 42% podem desfrutar de espaços com pufes e 
sofás para descanso. Depois, 36% afirmaram que podem se 
vestir casualmente. 
Disponível em https://exame.abril.com.br/carreira/emprego-dos-sonhos-brasileiros-

sonham-em-ficar-longe-do-escritorio/ 

 
1. No segundo parágrafo do texto, os vocábulos 

“desempregadas” e “autônomas” estão no feminino, 
porque 

a) se referem aos trabalhos. 
b) se referem à pesquisa. 
c) se referem aos percentuais. 
d) se referem as pessoas. 
 
2. O uso de percentuais no texto demonstra que 
a) em números a maioria quer trabalhar em casa. 
b) trabalhar em casa é uma realidade longe de ser 

alcançada. 
c) o número de pessoas que trabalha em casa aumentou. 
d) o coworking é uma tendência no mercado de trabalho. 
 
3. Assinale a alternativa que apresenta um verbo no 

infinitivo. 
a) “Para os empregados, o trabalho remoto é a tendência 

principal.” 
b) “No entanto, apenas 35% dos entrevistados disseram 

que trabalham em empresas que adotam tendências do 
mercado.” 

c) “os profissionais citaram as tendências de trazer seu 
próprio dispositivo eletrônico e também estruturas sem 
hierarquia” 

d) “É o que diz a pesquisa Alelo Hábitos do Trabalho, 
realizada pelo Ipsos, que ouviu 1.518 pessoas com 

trabalho registrado nas 12 principais regiões do país, 
além de 468 desempregadas e 347 autônomas. 

 
4. Analise: “a maioria (97) dos empregados acredita 

que novos ambientes de trabalho são positivos por 
conferirem maior conforto, qualidade de vida e 
produtividade.” E assinale a alternativa correta. 

a) As vírgulas foram utilizadas neste contexto para isolar o 
aposto explicativo. 

b) Há a presença de um advérbio de lugar. 
c) “Maioria” é o sujeito da oração principal. 
d) A conjunção aditiva “e” exclui o fator produtividade. 
 
5. O verbo principal do título está conjugado em 
a) 3ª pessoa do plural do Presente do Indicativo. 
b) 3ª pessoa do plural do Presente do Subjuntivo. 
c) 3ª pessoa do plural do Presente do Imperativo. 
d) 3ª pessoa do plural do Futuro do Pretérito. 
 

Matemática 
 
6. O Prefeito de uma cidade destinou 15% do seu 

orçamento total anual para investimento na área da 
saúde e 25% do seu orçamento total para a área da 
educação. Do restante do orçamento ele destinou um 
terço para investimentos em obras de 
infraestruturas. Considerando que o orçamento da 
cidade para esse ano era de R$ 70.000.000,00, analise 
as alternativas e assinale a que representa o total de 
investimento previsto em obras de infraestruturas. 

a) R$ 12.000.000,00 
b) R$ 13.000.000,00 
c) R$ 14.000.000,00 
d) R$ 15.000.000,00 
 
7. Ao nascer seu primeiro filho, um pai resolveu fazer 

uma poupança para comprar um carro para seu 
filho quando ele completasse 18 anos de idade. O pai 
fez o primeiro depósito no valor de R$ 200,00 em seu 
primeiro ano de vida, e assim foi depositando a cada 
aniversário do filho o valor que tinha depositado no 
ano anterior mais R$ 200,00. Sem considerar os juros 
da poupança, analise as alternativas e assinale a que 
representa o valor total de depósito que foi feito na 
conta do filho quando ele completou 18 anos de 
idade. 

a) R$   3.600,00 
b) R$   7.200,00 
c) R$ 32.200.00 
d) R$ 34.200,00  
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8. O gerente de um clube pediu a um dos seus 
funcionários que comprasse uma lona plástica para 
proteger a piscina do clube contra possíveis sujeiras, 
visto que o pessoal da manutenção estava fazendo 
obras perto dela. O gerente informou ao funcionário 
que a piscina media 6 metros de largura por 12 
metros de comprimento, mas que ele deveria 
comprar a lona plástica com sobra de 10% em cada 
um dos lados, considerando o tamanho original da 
piscina. Analise as alternativas e assinale a que 
representa o valor gasto pelo funcionário na compra 
da lona, sabendo que o preço do metro quadrado era 
de R$ 2,00. 

a) R$ 174,24 
b) R$ 144,00 
c) R$ 160,00 
d) R$ 158,40 
 
9. Seja f uma função do 1° grau real de variável real, 

definida por f(x) = ax + b. Se f(1) = 4 e f(2) = 7, calcule 
o valor de �� + ��. 

a) 32 
b) 28 
c) 32 
d) 42 
 

Informática Básica 
 
10. Assinale a alternativa que não representa um 

navegador de internet. 
a) Internet Explorer. 
b) Microsoft Internet. 
c) Mozilla Firefox. 
d) Safari. 
 
11. Assinale a alternativa que representa um sistema 

operacional. 
a) Sistem Operation Central. 
b) Microsoft Operation 
c) Opera Mini. 
d) Windows. 
 
12. Assinale a alternativa que não representa um 

programa do Pacote Office. 
a) PowerPoint. 
b) Adobe. 
c) Publisher. 
d) OneNote. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
13. Publicado pela primeira vez em 1899, é uma das 

grandes obras de Machado de Assis e confirma o 
olhar certeiro e crítico que o autor estendia sobre 
toda a sociedade brasileira. Também a temática do 
ciúme, abordada com brilhantismo nesse livro, 
provoca polêmicas em torno do caráter de uma das 
principais personagens femininas da literatura 
brasileira: Capitu. O enunciado se refere a 

a) Memórias Póstumas de Brás Cubas. 
b) Dom Casmurro. 
c) O Triste Fim de Policarpo Quaresma. 
d) Quincas Borba. 
 
 

14. Quando e onde será a próxima Copa do Mundo? 
a) 2020 em Tóquio. 
b) 2022 em Dubai. 
c) 2020 em Shangai. 
d) 2022 no Catar. 
 
15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Santo Antônio do Sudoeste-PR, Título II, Capítulo II 
– Do Legislativo, Art. 7º, parágrafo segundo – 
assinale a alternativa que não apresenta uma 
condição de elegibilidade para o mandato de 
vereador. 

a) Nacionalidade brasileira. 
b) Ser alfabetizado. 
c) Ter graduação. 
d) Idade mínima de dezoito anos. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. Baseado em noções da farmacologia, relacione as 

colunas e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

1.  Biodisponibilidade. 
2.  Volume de distribuição. 
3.  Depuração. 
4.  Meia-vida de eliminação. 
(   ) Fração do fármaco absorvido na forma original para 

a circulação sistêmica. 
(   ) Medida do espaço aparentemente disponível no 

organismo para conter o fármaco. 
(   ) Medida da eficiência do organismo para eliminar o 

fármaco da circulação sistêmica. 
(   ) Taxa de remoção do fármaco da circulação 

sistêmica. 
a)  1 - 2 - 3 - 4. 
b)  1 - 2 - 4 - 3. 
c)  2 - 1 - 3 - 4. 
d)  2 - 1 - 4 - 3. 
 
17.  Segundo o Calendário Nacional de Imunização de 

2019, assinale a alternativa que apresenta apenas 
vacinas realizadas aos 2 meses de idade. 

a)  VOP, meningocócica C e rotavírus humano. 
b)  VIP, pneumocócica 10 valente e rotavírus humano. 
c)  Penta, VIP e tríplice viral. 
d)  Penta, meningocócica C e pneumocócica 10 valente. 
 
18.  Assinale a alternativa que apresenta a via de 

administração da vacina da hepatite B. 
a)  Intradérmica.  
b)  Oral. 
c)  Subcutânea. 
d)  Intramuscular. 
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19.  Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
posição de Fowler. 

 
a)  
 
 
 
 
b)  
 
 
 
 
c)  
 
 
 
 
 
 
 
d)  
 
 
 
 
 
20.  Assinale a alternativa que apresenta a definição 

adequada de assepsia. 
a)  Conjunto de medidas adotadas para impedir a 

introdução de agentes patogênicos no organismo. 
b)  Utilização de produtos sobre a pele ou mucosa com o 

objetivo de reduzir os micro-organismos em sua 
superfície. 

c)  Remoção de sujidades, detritos, impurezas e microbiota 
transitória da pele através do uso de sabão e detergentes 
sintéticos. 

d)  Destruição de agentes infecciosos que se encontram fora 
do corpo, por meio de exposição direta a agentes 
químicos ou físicos. 

 
21.  O controle da temperatura corporal é realizado 

mediante a utilização do termômetro - o mais 
utilizado é o de mercúrio, mas cada vez mais torna-
se frequente o uso de termômetros eletrônicos em 
nosso meio de trabalho. Sobre esse sinal vital, 
assinale a alternativa correta. 

a)  A aferição axilar é considerada a mais fidedigna e é a 
verificação mais frequente no nosso meio. 

b)  A aferição axilar não é útil em casos de hipotermia. 
c)  A aferição retal é contraindicada em pacientes 

submetidos a intervenções cirúrgicas do reto e períneo. 
d)  A aferição oral é contraindicada, transitoriamente, após 

o ato de fumar. 
 
22.  Sobre o preparo do corpo após a morte, analise as 

assertivas e assinale a alternativa correta. 
I.  Fazer a higiene do corpo com compressa úmida com 

água e sabonete líquido na presença de sangue, 
secreções e outras sujidades. 

II.  Fixar mandíbula, punhos e tornozelos com atadura 
de crepe. 

III.  Tamponar os orifícios naturais do corpo (narinas, 
ouvidos e regiões orofaríngea, vaginal e anal) com 
algodão seco. 

IV.  Manter decúbito horizontal dorsal com os braços 
estendidos ao lado do tórax. 

a)  Apenas I e III estão corretas. 

b)  Apenas II e IV estão corretas. 
c)  Apenas I, II e III estão corretas. 
d)  Todas estão corretas. 
 
23.  Assinale a alternativa que define o seguinte conceito: 

conjunto de ações sanitárias integradas, inclusive 
com outros setores do governo e da sociedade, que 
busca o desenvolvimento de padrões saudáveis de: 
qualidade de vida, condições de trabalho, moradia, 
alimentação, educação, atividade física, lazer, entre 
outros. 

a)  Gestão participativa. 
b)  Promoção da saúde. 
c)  Saúde suplementar. 
d)  Vigilância epidemiológica. 
 
24.  A sondagem vesical é um procedimento 

caracterizado pela introdução de uma sonda de látex 
ou plástico, através da uretra, para o interior da 
bexiga. É um procedimento invasivo e que pode 
trazer riscos ao paciente, como infecção ou 
traumatismo. Em relação às competências do técnico 
de enfermagem na sondagem vesical, assinale a 
alternativa correta. 

a)  É permitido ao técnico de enfermagem realizar a 
sondagem vesical de alívio, mas a sondagem vesical de 
demora é privativa ao enfermeiro. 

b)  Ao técnico de enfermagem cabe apenas a monitorização 
e registro das queixas do paciente dentre as atividades 
prescritas pelo enfermeiro. 

c)  É um procedimento privativo ao enfermeiro, no âmbito 
hospitalar, que deve ser realizado sob técnica asséptica. 

d)  É permitido ao técnico de enfermagem realizar o 
manuseio do sistema de drenagem, da coleta de urina 
para exames e monitoramento do balanço hídrico, sob 
supervisão do enfermeiro. 

 
25.  O médico prescreveu 500ml de soro fisiológico 0,9% 

e 500ml de soro glicosado para um paciente. Se o 
volume total deverá ser infundido em 10 horas, o 
número de gotas que deve fluir por minuto é 

a)  33 gotas/minuto. 
b)  100 gotas/minuto. 
c)  34 gotas/minuto. 
d)  333 gotas/minuto. 
 
26.  O VES-13 é um questionário simples e eficaz, que 

auxilia na identificação de idoso vulnerável residente 
na comunidade, baseado nos seguintes critérios:  

a)  risco de quedas, limitações físicas, autopercepção de 
saúde e depressão. 

b)  idade, autopercepção da saúde, limitações físicas e 
incapacidades. 

c)  idade, depressão, incapacidades e exame do estado 
mental. 

d)  risco de quedas, idade, depressão e limitações físicas. 
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27.  O prefeito de uma cidade do estado do Paraná 
recebeu uma carta dos profissionais de saúde da 
cidade que se queixam da dificuldade na 
continuidade da assistência aos usuários do SUS, 
devido à incipiência dos gestores de saúde. Além 
disso, não se prioriza quem mais precisa de 
atendimento, considerando a maior vulnerabilidade 
social. Com base na situação hipotética apresentada, 
assinale a alternativa que indica, respectivamente, os 
princípios do SUS que buscam resolver os problemas 
mencionados no caso. 

a)  Regionalização e universalidade. 
b)  Hierarquização e universalidade. 
c)  Participação popular e equidade. 
d)  Regionalização e equidade.  
 
28.  Em relação ao exame citopatológico de colo uterino, 

o técnico de enfermagem deve saber que 
a)  o rastreamento, por meio desse exame, deve ser 

realizado a partir do início da atividade sexual. 
b)  a coleta de amostra deve ser realizada a cada três anos, 

após dois exames anuais normais. 
c)  é contraindicado em gestantes e histerectomizadas. 
d)  está indicado para o rastreamento de câncer de colo 

uterino, ovário e endométrio. 
 
29.  Durante exame físico de um recém-nascido, o técnico 

de enfermagem constatou a presença de bossa 
serossanguínea. Em relação a esse achado, assinale a 
alternativa correta. 

a)  É um achado comum em recém-nascidos prematuros. 
b)  É um achado característico de infecção congênita pelo 

Treponema pallidum. 
c)  É um achado normal em recém-nascidos, causado pelo 

trabalho de parto, que tende a desaparecer nos primeiros 
dias de vida. 

d)  É um derrame sanguíneo subperióstico, que pode se 
calcificar, mas em geral a regressão é espontânea, em 
semanas ou meses. 

 
30.  No paciente adulto em parada cardiorrespiratória, a 

frequência de compressões torácicas deve ser de 
a)  100 a 120 por minuto. 
b)  até 100 por minuto. 
c)  80 a 100 por minuto. 
d)  120 a 150 por minuto. 
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