
 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 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. 

 

Faturando R$ 105 milhões, menino de 8 anos é youtuber mais 

bem pago do mundo pelo 2º ano 

 

Ryan, do canal Ryan's World (Mundo de Ryan), ganhou 

US$ 26 milhões (R$ 105 milhões, na cotação atual) em 2019, 

acima dos US$ 22 milhões (R$ 89 milhões) que tinha ganho em 

2018, de acordo com um ranking anual da revista Forbes, com 

base nos ganhos estimados entre junho de 2018 e junho de 

2019. 

O canal, aberto em março de 2015, teve seu grande 

lançamento com um vídeo em que Ryan abriu mais de 100 

brinquedos escondidos em ovos-surpresa de plástico. O vídeo 

teve mais de 800 milhões de visualizações. 

As contas do YouTube Dude Perfect e Nastya ficaram 

em segundo e terceiro lugares, com US$ 20 milhões (R$ 81 

milhões) e US$ 18 milhões (R$ 73 milhões), respectivamente. 

No total, segundo o ranking, os 10 youtubers mais bem 

pagos de 2019 ganharam US$ 162 milhões (R$ 658 milhões). 

O canal Dude Perfect apresenta cinco amigos com 30 

anos brincando com brinquedos, como armas Nerf. Já o perfil 

Nastya mostra vídeos de Anastasia Radzinskaya, que nasceu no 

sul da Rússia, e tem paralisia cerebral. 

A conta de Jeffree Star tem dezenas de vídeos de 

tutoriais de maquiagem. 

[...] 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/salasocial-50845141 

 

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

a) O que chama a atenção no canal de Anastasia são seus 

brinquedos. 

b) O canal Dude Perfect faturou US$ 18 milhões. 

c) É possível afirmar que canais no YouTube são 

sinônimos de sucesso. 

d) A pesquisa foi feita com base de dados coletados dentro 

de um ano. 

 

2. Assinale a alternativa que apresenta um erro 

ortográfico no texto. 

a) No primeiro parágrafo, há um erro no verbo “ganhar” na 

sua forma do particípio. 

b) No primeiro período do segundo parágrafo, as vírgulas 

foram utilizadas incorretamente. 

c) O uso de vírgulas é dispensável. 

d) O título não aguça a curiosidade do leitor. 

 

3. Analise: “O vídeo teve mais de 800 milhões de 

visualizações.” E assinale a alternativa incorreta. 

a) O verbo vem do verbo “ter”. 

b) O verbo está no singular. 

c) O verbo pode ser substituído por “conquistou”. 

d) O verbo está no Pretérito Imperfeito. 

 

4. Analise: “A conta de Jeffree Star tem dezenas de 

vídeos de tutoriais de maquiagem.” E assinale a 

alternativa correta. 

a) O núcleo do sujeito é “conta”. 

b) O canal tem mais de 100 vídeos. 

c) “Maquiagem” é sujeito de “tutoriais”. 

d) O uso de preposições torna a oração gramaticalmente 

mais formal. 

 

5. No primeiro parágrafo, ficou claro que 

a) Ryan é o mais bem pago por ser criança. 

b) Ryan é o youtuber mais bem pago. 

c) a revista Forbes prioriza os ganhos anuais de crianças. 

d) o faturamento ultrapassa as expectativas da média anual. 

 

Informática Básica 
 

6. Assinale a alternativa que representa programa 

específico para editar planilha. 

a) PowerPoint. 

b) Outlook. 

c) Excel. 

d) Word. 

 

7. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 

que representa o comando Ctrl+O no programa 

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

significa que as teclas devem ser pressionadas 

simultaneamente). 

a) Salve o documento. 

b) Abrir um documento. 

c) Copiar o conteúdo selecionado para a área de 

transferência. 

d) Aplicar formatação em itálico ao texto. 

 

8. Assinale a alternativa que não representa um 

navegador de internet. 

a) Adobe Reader. 

b) Google Chrome. 

c) Internet Explorer. 

d) Microsoft Edge. 

 

9. Assinale a alternativa que representa um 

equipamento especifico para armazenar dados. 

a) Impressora. 

b) Teclado. 

c) Mouse. 

d) Pendrive. 

 

10. Assinale a alternativa que representa o conceito de 

“Porta USB”. 

a) É formado pelos componentes eletrônicos, como por 

exemplo, circuitos de fios e luz, placas, utensílios, 

correntes, e qualquer outro material em estado físico, 

que seja necessário para fazer com o que computador 

funcione. 

b) É um conjunto de componentes lógicos de um 

computador ou sistema de processamento de dados; 

programa, rotina ou conjunto de instruções que 

controlam o funcionamento de um computador; suporte 

lógico. 

c) É uma tecnologia que permite conectar aparelhos e 

dispositivos periféricos ao computador. 

d) É um componente eletrônico que armazena 

informações, em um formato compacto, que podem 

apenas ser lidas, mas não gravadas pelo usuário. 
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Conhecimentos Gerais 
 

11. Um trágico acidente tirou a vida de um dos maiores 

astros da NBA, outras pessoas faleceram neste 

acidente inclusive sua filha de apenas 13 anos. Qual 

o nome do jogador descrito no texto? 

a) Michael Jordan. 

b) Oscar Schmidt. 

c) Kobe Bryant. 

d) LeBron James. 

 

12. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA)  aprovou uma proposta para simplificar o 

procedimento para importação de produto à base de 

canabidiol, a intenção é diminuir o tempo de espera 

para receber o medicamento. O canabidiol é um 

composto químico encontrado na 

a) folha de coca. 

b) maconha (Cannabis Sativa). 

c) cana-de-açucar. 

d) heroína. 

 

13. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

Dentre outras atribuições, compete ao Prefeito de 

São Carlos do Ivaí 

I. exercer a direção superior da Administração Pública 

Municipal. 

II. prover e extinguir os cargos, os empregos e as 

funções públicas municipais na forma da lei. 

III. exercer todas as funções legislativas do município. 

a) Apenas a III está correta. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas a II está correta. 

d) Apenas I e II estão corretas. 

 

14. Segundo a Lei Orgânica Municipal, São Carlos do 

Ivaí atuará prioritariamente 

a)  no ensino fundamental e pré-escola aplicando 25% 

(vinte e cinco por cento) da sua receita tributária na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

b) no ensino fundamental e pré-escola aplicando 50% 

(cinquenta por cento) da sua receita tributária na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

c) no ensino médio e superior, aplicando 5% (cinco por 

cento) de sua receita bruta na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

d) no ensino para jovens e adultos que não tiveram o acesso 

na idade própria. 

 

15. Sobre o Município de São Carlos do Ivaí assinale a 

alternativa correta. 

a) Em São Carlos do Ivaí existem mais domicílios em área 

urbana do que em área rural. 

b) São Carlos do Ivaí não possui nenhuma Olaria. 

c) São Carlos do Ivaí não possui nenhuma Cerâmica. 

d) São Carlos do Ivaí situa-se na região centro-oeste do 

Paraná. 
 

Conhecimentos Específicos 
 

16. A farmacologia como ciência tem como um dos seus 

objetivos compreender o conhecimento a respeito da 

origem das propriedades físicas e químicas, de 

composição, ações fisiológicas, absorção, destino, 

excreção e uso terapêutico dos medicamentos. 

Relacione os conceitos de farmacologia básica com as 

assertivas a seguir, e assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

1. Farmacocinética. 

2. Farmacodinâmica. 

3. Biodisponibilidade. 

(   ) É a fração da dose que é efetivamente absorvida após 

a administração extravascular de um medicamento, 

sendo calculada tendo como base a administração do 

mesmo fármaco por via intravascular, que por 

definição possui a dose de 100%. 

(   ) Os processos que envolvem a absorção, a 

distribuição, o metabolismo e a excreção do 

medicamento. 

(   ) Prevê as características do fármaco que preveem seu 

transporte e sua disponibilidade nos locais de ação, 

através do peso molecular e a conformação 

estrutural, o grau de ionização, a lipossolubilidade 

relativa dos seus compostos ionizados e não 

ionizados, que se ligam a proteínas séricas e 

teciduais. 

(   ) Ocupa-se dos estudos dos efeitos bioquímicos e 

fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação, 

ou seja, refere-se aos efeitos do medicamento no 

organismo. 

a) 1 – 2 – 3 – 2. 

b) 3 – 1 – 1 – 2. 

c) 3 – 1 – 3 – 2. 

d) 2 – 1 – 2 – 3. 

 

17. O sarampo é uma doença viral aguda, altamente 

contagiosa e transmitida por via aérea, que pode 

acometer qualquer idade, porém os extremos (idosos 

e crianças) são os mais vulneráveis. Analise as 

assertivas a respeito das medidas de controle do 

sarampo e assinale a alternativa correta. 

I. A coleta de amostras (soro, swab e urina) doa casos 

suspeitos, deve ser preferencialmente no 5º dia do 

início do exantema. 

II. Isolamento domiciliar do caso suspeito ou 

confirmado por 7 dias após o início do exantema. 

III. Bloqueio vacinal seletivo oportuno em até 72 horas 

após o contato com o caso suspeito ou confirmado, 

independente da faixa etária. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III está correta. 

d) Todas estão corretas. 
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18. Relacione o dispositivo para a oxigenoterapia com 

suas características e assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

1. Cânula nasal. 

2. Máscara de oxigênio simples. 

3. Máscara de Venturi. 

(   ) Não deve ser utilizado no caso em que o paciente 

tenha qualquer forma de obstrução nasal. 

(   ) Este dispositivo requer altos níveis de oxigênio, para 

evitar a reinalação de dióxido de carbono, sendo 

assim, é contraindicado o uso aos pacientes com 

retenção de dióxido de carbono, por piorar o efeito. 

Além de permitir que o paciente inale ar ambiente. 

(   ) Este dispositivo consegue entregar uma quantidade 

maior de oxigênio de 4L/min a 12L/min, e mesmo 

assim não deixa a mucosa ressecada. 

a) 1 – 2 – 3. 

b) 3 – 2 – 1. 

c) 2 – 3 – 1. 

d) 1 – 3 – 2. 

 

19. O Conselho Federal de Enfermagem, através da 

Resolução n° 567/2018, regulamenta a atuação da 

equipe de enfermagem no cuidado do paciente com 

ferida. Analise as assertivas a respeito da atuação do 

técnico de enfermagem e assinale a alternativa 

correta. 

I. O Técnico de Enfermagem deve realizar curativo nas 

feridas conforme a prescrição do médico e sob 

supervisão do enfermeiro. 

II. O Técnico de Enfermagem deve auxiliar o 

enfermeiro na realização de curativo. 

III. O Técnico de Enfermagem deve registrar 

exclusivamente, sem a necessidade de comunicação, 

no prontuário o procedimento realizado, assim como 

as intercorrências e anormalidades durante sua 

realização. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III está correta. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

 

20. Considere um bebê com 5 meses de idade completos. 

Conforme o calendário vacinal desenvolvido pela 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. 

Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS / 

Centro de Epidemiologia – CEPI / Divisão de 

Vigilância do Programa Estadual de Imunização – 

DVVPI, quais as vacinas deveriam estar em dia? 

a) BCG (uma dose), Hepatite B (uma dose), VOP (uma 

dose), rotavírus (duas doses), Penta (uma dose), 

Pneumocócica 10 valente (uma dose) e Meningocócica 

C conjugada (duas doses). 

b) BCG (uma dose), Hepatite B (uma dose), VOP (duas 

doses), rotavírus (duas doses), Penta (duas doses), 

Pneumocócica 10 valente (uma dose) e Meningocócica 

C conjugada (uma dose). 

c) BCG (uma dose), Hepatite B (uma dose), VIP (duas 

doses), rotavírus (duas doses), Penta (duas doses), 

Pneumocócica 10 valente (duas doses) e Meningocócica 

C conjugada (duas doses). 

d) BCG (uma dose), Hepatite B (uma dose), VIP (uma 

dose), VOP (uma dose) rotavírus (duas doses), Penta 

(duas doses), Pneumocócica 10 valente (duas doses) e 

Meningocócica C conjugada (uma dose). 

 

 

 

21. A equipe da Atenção Primária é responsável pela 

assistência à gestante na sua área de abrangência. 

Com relação aos exames laboratoriais de rotina da 

Linha Guia Mãe Paranaense que devem ser 

coletados durante o pré-natal apenas com critério 

médico são 
a) teste rápido para sífilis e eletroforese de hemoglobina. 

b) eletroforese de hemoglobina e teste oral de tolerância à 

glicose. 

c) teste oral de tolerância à glicose e cultura de bactérias. 

d) cultura de bactérias e teste rápido para dosagem de 

proteinúria. 

 

22. Relacione a patologia com as suas respectivas 

características e assinale a alternativa que apresenta 

a sequência correta. 

1. Hanseníase. 

2. Tuberculose. 

(   ) Caracterizada por ser uma doença crônica, 

infectocontagiosa, causada por um bacilo capaz de 

infectar grande número de indivíduos (alta 

infectividade), embora poucos adoeçam (baixa 

patogenicidade). 

(   ) A transmissão ocorre através de uma pessoa 

infectada sem tratamento, sendo a principal via de 

eliminação e também a mais provável de 

contaminação as vias aéreas superiores, por meio do 

contato próximo e prolongado. 

(   ) Existe sete espécies de microbactérias que causam 

esta patologia. 

(   ) O esquema terapêutico recomendado para uma das 

formas da patologia em adultos são: uma dose 

mensal de 600mg de Rifampicina com administração 

supervisionada e uma dose mensal de 100mg de 

Dapsona supervisionada e dose diária de 100mg de 

Dapsona autoadministrada. 

(   ) O principal exame laboratorial para o diagnóstico é 

o microscópico direto (baciloscopia direta), através 

da pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente 

(BAAR). 

(   ) O esquema básico terapêutico recomendado para 

uma das formas da patologia em adultos acima de 50 

kg é utilizando Rifampicina, Pirazinamida, 

Isoniazida e Etambutol, com duração de 6 meses, na 

forma de tratamento diretamente observado. 

a) 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 

b) 1 – 1 – 2 – 1 – 2 – 2. 

c) 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2. 

d) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 1. 

 

23. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) como regulamentador das diretrizes e 

padronização através do Guia n° 19/2019, traz como 

recomendações gerais para coleta de exames, exceto: 
a) paramentar-se adequadamente, utilizando avental de 

mangas compridas, limpo e de preferência de cor clara e 

sapatos fechados. 

b) não utilizar adornos, como anéis, brincos, correntes e 

pulseiras. 

c) lavar as mãos antes e após o uso de luvas para a coleta 

de amostras. 

d) preencher as etiquetas adequadamente após a coleta de 

amostra. 
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24. O aleitamento materno é único e inigualável, o 

alimento ideal para a criança, pois é totalmente 

adaptado às suas necessidades nos primeiros anos de 

vida. O conceito de amamentação em livre demanda 

refere-se a 
a) recomendação da criança seja amamentada já na 

primeira hora de vida. 

b) ao tempo de duração da mamada de uma hora. 

c) amamentar o bebê quando o mesmo quiser. 

d) amamentar de uma em uma hora. 

 

25. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi 

criada em 2003 na busca de praticar os princípios do 

SUS no cotidiano dos serviços de saúde. Analise as 

assertivas sobre a política, e assinale a alternativa 

correta. 

I. Umas das orientações é de incluir os trabalhadores 

na gestão é fundamental para que eles, no dia a dia, 

reinventem seus processos de trabalho e sejam 

agentes ativos das mudanças no serviço de saúde. 

II. Traz como princípio a integralidade onde através da 

PNH reconhece que as diferentes especialidades e 

práticas de saúde podem conversar com a 

experiência daquele que é assistido. 

III. Entre suas diretrizes traz a gestão hierarquizada a 

qual traz a inclusão de novos processos para a análise 

e decisão ampliada das decisões de gestão. 

IV. Outra diretriz é a valorização do trabalhador como 

importante para dar visibilidade à experiência dos 

trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, 

apostando na sua capacidade de analisar, definir e 

qualificar os processos de trabalho. 

a) Apenas I e III estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I e IV estão corretas. 

d) Apenas III e IV estão corretas. 

 

26. Conforme a prescrição de ser administrado 120 mg 

de um medicamento disponível em frasco de 1g, o 

qual deve ser diluído com 10 ml de água destilada, o 

volume a ser aspirado após a diluição deve ser de 

a) 0,75 ml. 

b) 1,0 ml. 

c) 1,2 ml. 

d) 1,5 ml. 

 

27. O Ministério da Saúde, através da Portaria n° 

529/2013, instituiu o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, um dos Protocolos Básicos de 

Segurança do Paciente: a Segurança na Prescrição, 

Uso e Administração de Medicamentos. Leia as 

assertivas a respeito desse protocolo citado em 

específico e assinale a alternativa correta: 

I. A identificação do paciente na prescrição hospitalar 

deve ser realizada em formulário institucional e 

conter, no mínimo, as seguintes informações: nome 

do hospital, nome completo do paciente, número do 

prontuário ou registro do atendimento, leito, serviço, 

enfermaria/apartamento e andar/ala. 

II. Dentre os itens de verificação segura do 

medicamento está a legibilidade, sendo recomendado 

a utilização de prescrições digitadas e eletrônicas 

como forma de melhorar a legibilidade das mesmas, 

em especial, quando a prescrição possui 

medicamentos potencialmente perigosos. 

III. Outro item de verificação segura do medicamento é 

a prescrição de medicamentos com nomes 

semelhantes, para tal item é recomendado que nomes 

são reconhecidamente semelhantes a outros de uso 

corrente na instituição devem ser prescritos com 

destaque na escrita da parte do nome que os 

diferencia, e pode ser utilizada letra maiúscula ou 

negrita. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III está correta. 

d) Todas estão corretas. 

 

28. São diretrizes da Política Nacional de Atenção 

Básica, exceto: 

a) regionalização e hierarquização. 

b) territorialização. 

c) ordenação da rede. 

d) universalização. 

 

29. O Ministério da Saúde publicou no final do ano de 

2019 um programa do governo federal chamado de 

Conecte SUS. Esta estratégia se refere a 

a) Saúde Digital, a qual após a implementação o usuário 

terá acesso ao sistema de saúde utilizando apenas o CPF. 

b) informatização dos Agentes Comunitários de Saúde e 

das Unidades de Saúde, para utilização do cartão SUS. 

c) informatização das Unidades de Saúde com a criação de 

um prontuário de saúde unificado em todo território 

nacional, por meio do cadastro do cartão do cidadão. 

d) Rede Nacional de Dados em Saúde, associado 

diretamente ao Sistema de Informação de Saúde o 

DataSUS. 

 

30. Segundo a Lei do Exercício Profissional o Técnico de 

Enfermagem exerce atividade de nível médio, 

envolvendo orientação e acompanhamento do 

trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e 

participação no planejamento da assistência de 

Enfermagem, são atribuições específicas, exceto: 

a) participar da programação da assistência de 

Enfermagem 

b) participação em projetos de construção ou reforma de 

unidades de internação 

c) executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as 

privativas do Enfermeiro 

d) participar da orientação e supervisão do trabalho de 

Enfermagem em grau auxiliar 
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