
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ 

 

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 

Informática Básica 6 a 10 

Conhecimentos Gerais 11 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. 

 

Cuidados com excesso de peso previnem problemas 

mentais 

Mais de um quinto da população brasileira é obesa, 

segundo dados do Ministério da Saúde 

 

Janeiro é considerado o mês de conscientização e 

prevenção da Saúde Mental. Transtornos psíquicos, como a 

depressão, a bipolaridade e a esquizofrenia, podem estar 

relacionados a problemas digestivos, como a obesidade, doença 

que afeta 23,2% dos brasileiros, segundo a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para 

especialistas, políticas públicas e conscientização devem 

enfocar a prevenção e o tratamento adequado. 

“A obesidade - quando a divisão do peso do indivíduo 

pelo quadro de sua altura é igual ou superior a 30 - é um fator 

de risco para diversas doenças, como hipertensão, diabetes e 

diversos tipos de câncer, e tem ligação com transtornos 

psíquicos, como a depressão”, explica a Drª Elaine Moreira, 

médica da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG). 

Segundo o Dr. Adriano Segal, médico psiquiatra, da 

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome 

Metabólica (ABESO), a relação entre os transtornos psíquicos 

e os problemas digestivos é complexa, envolvendo 

características não apenas de saúde, mas morais, simbólicas, 

históricas, sociais e políticas. 

“Hoje podemos dizer que, em alguns casos, há aspectos 

causadores comuns, como estados inflamatórios e problemas de 

microbiota intestinal. Mas, em outros casos, há quadros mais 

associados ao excesso de peso, como os transtornos 

alimentares, e ao tratá-los, existe uma melhora psiquiátrica”, 

detalha Segal. 

Para a médica gastroenterologista, ter bons hábitos de 

vida e gerenciar o estresse é fundamental. “Desde a gestação se 

pode prevenir a obesidade. Há pesquisas que mostram que 

quando tem um familiar obeso a chance de a criança se tornar 

obesa é de 40%. E quando ela tem dois familiares, aumenta para 

80%. Por isso, é importante prestar atenção nos alimentos que 

se leva para dentro de casa e na forma como se relaciona com a 

comida”. 

“Quando for necessário, vale procurar tratamento, pelo 

qual se busca uma redução racional do peso. A modificação dos 

hábitos de vida, como a mudança na alimentação e a prática de 

atividades físicas, não beber em excesso e não fumar são modos 

de prevenir a obesidade e as doenças relacionadas”, 

complementa o médico da ABESO. 
Disponível em 

https://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/1216892/cuidados-com-excesso-de-

peso-previnem-problemas-mentais 

 

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto. 

a) O fato de haver falas de médicos torna o texto científico. 

b) Com o uso das aspas, foi possível fragmentar a fala de 

médicos. 

c) O uso da vírgula, após “gastroenterologista”, no 

penúltimo parágrafo, foi necessário já que o vocábulo é 

uma polissílaba. 

d) A depressão, hoje, é uma das causas da obesidade. 

 

2. Analise o título e assinale a alternativa correta. 

a) O sujeito da oração é composto. 

b) O vocábulo “previnem” concorda com “excesso”. 

c) O núcleo do sujeito é “cuidados”. 

d) “Mentais” descaracteriza o vocábulo “problemas”. 

 

3. No segundo parágrafo, explica-se quem é Eliane 

Moreira, por meio de um 

a) pronome. 

b) artigo. 

c) locução adverbial. 

d) aposto. 

 

4. No quarto parágrafo, foram mencionados “estados 

inflamatórios e problemas de microbiota intestinal” 

para exemplificar 

a) como a obesidade se desenvolve. 

b) como problemas mentais se desenvolvem. 

c) como o corpo humano funciona sob algum tipo de 

problema moral. 

d) como é a sobrecarga psíquica e física. 

 

5. Assinale a alternativa que apresenta um erro 

ortográfico no texto. 

a) No primeiro período do último parágrafo, as vírgulas 

foram utilizadas incorretamente. 

b) No segundo parágrafo, o uso de aspas é dispensável. 

c) No último período do primeiro parágrafo, há erro de 

pontuação e concordância. 

d) No primeiro período do quinto parágrafo, há um erro de 

concordância. 

 

Informática Básica 
 

6. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 

que representa o comando Ctrl+I no programa 

Word (o sinal de + não faz parte do comando, 

significa que as teclas devem ser pressionadas 

simultaneamente). 

a) Aplicar formatação em itálico ao texto. 

b) Selecionar todo o conteúdo do documento. 

c) Alinhar o texto à esquerda. 

d) Centralizar o texto. 

 

7. Assinale a alternativa representa um programa 

especifico para enviar e-mail. 

a) Excel. 

b) Outlook. 

c) OneDrive. 

d) PowerPoint. 

 

8. Assinale a alternativa que representa um formato de 

arquivo de áudio. 

a) .Musicx. 

b) .3G. 

c) .4G. 

d) .Mp3. 

 

9. Assinale a alternativa que representa um software. 

a) Memória Ram 

b) Mouse. 

c) Adobe Reader. 

d) Fonte de Alimentação. 
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10. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, 

português do Brasil, assinale a alternativa que 

representa o comando para “Recortar o item 

selecionado”. 

a) Ctrl + X. 

b) Ctrl + Z. 

c) Alt + F4. 

d) Alt + Enter. 

 

Conhecimentos Gerais 
 

11. A queda de um avião ucraniano no Irã, em janeiro 

de 2020 vitimou mais de 170 pessoas de diversas 

nacionalidades. Qual país assumiu a queda do 

avião que teria sido feita por engano após terem 

confundido o avião com um míssil? 

a) Estados Unidos. 

b) Israel. 

c) Canadá. 

d) Irã. 

 

12. Em notícia vinculada recentemente, o Ministro do 

STF Dias Tofolli reconsiderou uma decisão própria 

e autorizou uma resolução que prevê a redução dos 

valores do seguro DPVAT para o ano de 2020. O 

seguro DPVAT tem caráter social, sendo aplicado 

em quais situações? 

a) O seguro DPVAT indeniza vítimas de acidentes de 

trânsito em território nacional, seja motorista, 

passageiro ou pedestre. 

b) O seguro DPVAT indeniza famílias atingidas pela 

seca extrema na região nordeste do Brasil. 

c) O seguro DPVAT indeniza pessoas atingidas pelas 

cheias dos rios em qualquer parte do território 

nacional. 

d) O seguro DPVAT é um complemento para pessoas de 

baixa renda que não possuem emprego fixo. 

 

13. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna do texto.  

Após a polêmica demissão de Roberto Alvim o 

Presidente Jair Bolsonaro convidou a atriz 

________________ para ocupar o cargo na 

Secretaria Especial de Cultura, vinculada ao 

Ministério do Turismo. 

a) Daniella Mercury 

b) Regina Cazé 

c) Regina Duarte 

d) Camila Pitanga 

 

14. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, informe 

se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma 

e assinale a alternativa correta. 

(   ) As despesas de pessoal do Município não poderão 

exceder 75% da arrecadação Municipal. 

(   ) Nenhuma obra pública, salvo os casos de extrema 

urgência devidamente justificados, serárealizada 

sem que conte o respectivo projeto, orçamento de 

seu custo, dentre outros. 

(    ) O Município manterá o ensino médio e superior, 

gratuito, obrigatório, inclusive para os que não 

tiveram acesso na idade própria 

a) F – F – F. 

b) F – V – F. 

c) V – V – V. 

d) V – F – V. 

 

15. Segundo a Lei Orgânica de São Carlos do Ivaí, o 

Governo Municipal é constituído pelos poderes 

__________ e __________, independentemente e 

harmônicos entre si. 

a) Legislativo / Executivo 

b) Legislativo / Judiciário 

c) Executivo / Público 

d) Executivo / Privado 

 

Conhecimentos Específicos 
 

16. A avaliação secundária no trauma consiste na 

avaliação cefalocaudal do indivíduo, com o objetivo 

de identificar lesões que não foram observadas 

durante a avaliação primária. Além disso, um 

histórico breve da vítima deve ser coletado e 

documentado. Sobre os componentes essenciais que 

devem ser questionados ao paciente vítima de 

trauma assinale a alternativa correta. 

a) A abordagem dos eventos que levaram ao trauma não é 

essencial nessa avaliação. 

b) É importante verificar se a vítima tem alergia a 

medicamentos, mas não há necessidade em saber as 

medicações de uso contínuo. 

c) As informações referentes ao histórico da vítima devem 

ser coletadas apenas com a própria vítima. 

d) O questionamento sobre alimentação recente é 

importante, devido ao risco de broncoaspiração durante 

indução anestésica. 

 

17. Sobre o aleitamento materno, analise as assertivas e 

assinale a alternativa correta. 

I. Aleitamento materno exclusivo acontece quando a 

criança recebe somente leite materno, direto da 

mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, 

sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas 

ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação 

oral, suplementos minerais ou medicamentos. 

II. Aleitamento materno complementado é aquele no 

qual a criança recebe, além do leite materno, água ou 

bebidas à base de água (água adocicada, chás, 

infusões). 

III. Aleitamento materno predominante ocorre quando a 

criança recebe, além do leite materno, qualquer 

alimento sólido ou semissólido. 

IV. Aleitamento materno misto é aquele no qual a 

criança recebe leite materno e outros tipos de leite. 

a) Apenas I e IV estão corretas. 

b) Apenas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Apenas I está correta. 

 

18. De acordo com a Lei no 8080/90, assinale a 

alternativa que não apresenta um campo de atuação 

do Sistema Único de Saúde (SUS).  

a) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

b) Vigilância sanitária. 

c) Proteção individual e coletiva dos cidadãos. 

d) Saúde do trabalhador.  
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19. Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, 

ético-políticos, socioeducativos e culturais, em 

benefício da pessoa, família e coletividade e do 

desenvolvimento da profissão corresponde a 

a) um direito do profissional de enfermagem. 

b) uma proibição do profissional de enfermagem 

c) uma infração do profissional de enfermagem. 

d) um dever do profissional de enfermagem. 

 

20. Em uma paciente vítima de acidente automobilístico, 

no qual se evidencia traumatismo crânioencefálico 

moderado no atendimento primário, a ação inicial 

mais importante é 

a) determinar a escala de coma de Glasgow. 

b) assegurar permeabilidade das vias aéreas. 

c) estabelecer suporte circulatório. 

d) providenciar remoção da vítima. 

 

21. Assinale a alternativa que apresenta apenas 

indicações de cardioversão elétrica.  

a) Fibrilação atrial e flutter atrial. 

b) Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem 

pulso. 

c) Atividade elétrica sem pulso e assistolia. 

d) Taquicardia paroxística supraventricular e fibrilação 

ventricular. 

 

22. A adrenalina é a droga fundamental no manejo da 

parada cardiorrespiratória. Sobre a administração 

dessa droga, assinale a alternativa correta. 

a) Não deve ser diluída em adultos e crianças. 

b) A administração deve lenta, em bomba de infusão 

contínua. 

c) A dose administrada é de 1mg endovenoso, a cada 3 a 5 

minutos. 

d) A dose pode ser repetida em até 3 vezes. 

 

23. “Os serviços de saúde dos hospitais universitários e 

de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), _______________, preservada a sua 

autonomia administrativa, em relação ao 

patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, 

ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos 

pelas instituições a que estejam vinculados.” Assinale 

a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

a) facultativamente 

b) de maneira complementar 

c) obrigatoriamente 

d) mediante convênio 

 

24. O crescimento adequado de uma criança depende de 

múltiplos fatores, dentre os quais a alimentação 

saudável. Analise as orientações para uma 

alimentação saudável no acompanhamento da 

equipe de enfermagem durante o primeiro ano de 

vida e assinale a alternativa correta. 

I. O leite materno contém a quantidade de água 

suficiente para as necessidades do bebê até os 6 

meses, mesmo em climas quentes e secos. 

II. Mesmo recebendo outros alimentos, a criança deve 

continuar a mamar no peito até os dois anos ou mais. 

III. A papa principal deve ser oferecida a partir do sexto 

mês, no horário de almoço ou jantar, conforme o 

horário que a família estiver reunida, completando-

se a refeição com o leite materno até que a criança se 

mostre saciada apenas com a papa. 

IV. Ao completar 8 meses, a criança já pode receber a 

alimentação básica da família desde que não sejam 

utilizados temperos industrializados, pimenta, 

alimentos gordurosos como bacon, banha, linguiça, 

entre outros. 

a) Apenas I e IV estão corretas. 

b) Apenas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas I, II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

25. A Rede Mãe Paranaense é um conjunto de ações que 

se inicia com a captação precoce da gestante, o seu 

acompanhamento no pré-natal, a realização de 

exames, a estratificação de risco das gestantes e das 

crianças, o atendimento em ambulatório 

especializado para as gestantes e crianças de risco, a 

garantia do parto por meio de um sistema de 

vinculação ao hospital conforme o risco gestacional. 

Assinale a alternativa que apresenta o número 

mínimo de consultas que um pré-natal adequado 

deve conter. 

a) 5 consultas. 

b) 7 consultas. 

c) 9 consultas. 

d) 12 consultas. 

 

26. Assinale a vacina aplicada, via intramuscular, aos 4 

meses de idade, segundo o Calendário Nacional de 

Vacinação. 

a) Pneumocócica 10 valente. 

b) Rotavírus humano. 

c) Tríplice viral. 

d) Influenza. 

 

27. Assinale a alternativa que apresenta a alteração 

demonstrada no eletrocardiograma abaixo. 

 
a) Flutter atrial. 

b) Bradicardia sinusal. 

c) Fibrilação atrial. 

d) Bloqueio atrioventricular. 

 

28. Foi prescrito Penicilina Cristalina 2.400.000 UI. Na 

unidade de saúde tem-se o frasco ampola de 

10.000.000 UI. Assinale a alternativa que apresenta o 

volume aproximado que deve ser aspirado, ao 

adicionar 6mL de água destilada ao frasco, para 

obter a dose prescrita. 

a) 1,4mL. 

b) 1,8mL. 

c) 2,4mL. 

d) 4,8mL. 
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29. ________________ é um conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 

as medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos. Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna. 

a) Vigilância epidemiológica 

b) Vigilância sanitária 

c) Vigilância ambiental 

d) Vigilância tecnológica 

 

30. A intoxicação aguda resulta do desequilíbrio 

orgânico produzido pelo agente químico no sistema 

biológico humano. O quadro clínico que resulta das 

intoxicações retrata esta desordem na homeostase, 

podendo ter consequências fatais, se não tratadas. 

Sobre a abordagem ao paciente intoxicado, analise as 

assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A primeira medida a ser tomada ao se deparar com 

uma vítima de intoxicação no âmbito pré-hospitalar 

é a estabilização do paciente, realizando uma rápida 

avaliação da função cardiorrespiratória. 

II. Deve-se ligar imediatamente para os centros de 

informação e assistência toxicológica para tomar 

conhecimento de outras medidas específicas. 

III. É importante minimizar o contato do paciente com o 

agente tóxico, principalmente se a exposição for 

cutânea. Deve-se retirar as roupas contaminadas e 

lavá-las com água corrente enquanto se providencia 

o transporte ao serviço médico próximo. 

IV. O objetivo do uso do carvão e/ou lavagem gástrica é 

minimizar a absorção do agente tóxico pelo 

organismo, tendo em vista que, estando ainda no 

trato gastrointestinal, ainda não atingiu outros 

sistemas orgânicos. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas I, II e IV estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 
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