PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2019-PMC

NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome do Candidato: _______________________________________________________
Nº de Inscrição: _________________
________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. Confira se, além desta PROVA, você recebeu o seu CARTÃO RESPOSTA personalizado.
2. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, constam no seu
CARTÃO RESPOSTA. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala,
para registro da Correção de Dados na Ata de Sala.
3. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do fiscal
itinerante, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo nesse momento sofrer revista
com detectores de metais. Ao sair da sala no término da sua prova, o candidato não poderá utilizar o
banheiro.
4. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre os conteúdos da
prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre as questões de sua prova.
5. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala aguardando até que todos concluam a prova
para assinarem a Ata de Sala.
6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo,
uma hora após o início das provas. O candidato somente poderá retirar-se da sala levando sua prova, nos
últimos 60 (sessenta) minutos do horário determinado para o término da prova. A inobservância desses
horários acarretará a eliminação do candidato.
7. É obrigatória a sua assinatura na LISTA DE PRESENÇA e no CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo
como está assinado no seu documento de identificação.
8. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou
azul. Marcações de lápis não serão consideradas.
9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão.
10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A
substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
11. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
12. O saco plástico recebido para guarda do material deverá, obrigatoriamente, ser colocados embaixo de
sua carteira. O descumprimento dessa medida implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa
de fraude.
BOA PROVA!!!!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 10.
Caravelas-portuguesas são flagradas em praias
do litoral de SP e assustam banhistas
Animais foram flagrados nas praias de Praia Grande e Guarujá neste sábado (28)
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A aparição de caravelas-portuguesas (Physalia physalis) em praias da
Baixada Santista, no litoral de São Paulo, assustou moradores e turistas na
manhã deste sábado (28). Ao G1, uma banhista relatou o encontro com os
animais na orla de Praia Grande. Já uma moradora de Guarujá também flagrou
as aparições em praias do município.
Turista de São Paulo, a cirurgiã-dentista Bárbara Lombardo dos Santos,
de 34 anos, conta que passeava pela faixa de areia de Praia Grande com os
pais quando flagrou uma das caravelas-portuguesas. "Já li a respeito delas e
sei que são perigosas, então decidimos chamar os guarda-vidas".
"Achamos uma e, poucos metros depois, avistamos outra. O problema é
que parece que não há um preparo para essa situação, parece que nem os
guarda-vidas sabem bem o que fazer. Eles orientam que não pode mexer, mas
tem muitas crianças na praia. Como elas são bonitas, as crianças mexem e
podem se machucar", afirma.
Bárbara conta, também, que após o alerta, os guarda-vidas retiraram o
animal até uma das bases para evitar acidentes. "É uma pena. Ao mesmo
tempo que acaba sendo um perigo para os banhistas, o animal, que não tem
culpa, acaba morrendo".
Já em Guarujá, uma moradora flagrou a aparição das caravelasportuguesas, ou barco-de-guerra-português, como também são conhecidas, em
praias do município na manhã deste sábado (28). Imagens obtidas
pelo G1 mostram os animais na faixa de areia dos bairros Astúrias e
Pitangueiras.
Cuidados
De acordo com o biólogo Éric Comin, o surgimento desse animal nessa
época do ano é comum e ocorre por conta da correnteza marítima, um
fenômeno de massa de água chamado Água Central do Atlântico Sul (ACAS).
Comin explica que as caravelas-portuguesas oferecem grande risco aos
turistas, pois seus tentáculos liberam substâncias extremamente urticantes que
podem causar queimaduras de terceiro grau.
Caso o banhista seja queimado por esses animais, não deve tocar no
local afetado pois a toxina se espalha para onde a pessoa levar a mão.
Também é possível aplicar vinagre na região e evitar jogar água ou esfregar a
mão com areia, além de procurar um centro médico para tratar os ferimentos.

Disponível em https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/12/28/caravelas-portuguesas-sao-flagradas-empraias-do-litoral-de-sp-e-assustam-banhistas.ghtml
Acessado em 28 de dezembro de 2019

01 De acordo com o texto, as caravelas-portuguesas
(A)
(B)
(C)
(D)

chamam a atenção das crianças.
produzem calor intenso.
são típicas do litoral paulista.
podem ser mortas com vinagre.
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02 Para Éric Comin, o surgimento dos animais se deve
(A)
(B)
(C)
(D)

ao desequilíbrio ecológico.
a um fenômeno natural.
à ação humana.
ao despreparo dos guarda-vidas.

03 Segundo uma informante, a tendência do aparecimento das caravelas pode vitimar
(A)
(B)
(C)
(D)

pessoas idosas.
turistas portugueses.
os próprios animais.
os guarda-vidas.

04 A palavra indicada poderia substituir a que está grifada em
(A) Já uma moradora de Guarujá também flagrou as aparições em praias do município (linhas 4 e 5) imediatamente.
(B) Eles orientam que não pode mexer, mas tem muitas crianças na praia (linhas 12 e 13) - há.
(C) Já em Guarujá, uma moradora flagrou a aparição das caravelas-portuguesas, ou barco-de-guerraportuguês, como também são conhecidas, em praias do município na manhã deste sábado (linhas
19 a 21) - surpreendeu.
(D) Caso o banhista seja queimado por esses animais, não deve tocar no local afetado pois a toxina se
espalha para onde a pessoa levar a mão (linhas 32 e 33) - se.

05 A palavra grifada é preposição em
(A) Turista de São Paulo, a cirurgiã-dentista Bárbara Lombardo dos Santos, de 34 anos, conta que
passeava pela faixa de areia de Praia Grande com os pais quando flagrou uma das caravelasportuguesas (linhas 6 a 8).
(B) Já li a respeito delas e sei que são perigosas, então decidimos chamar os guarda-vidas (linhas 8 e
9).
(C) Já em Guarujá, uma moradora flagrou a aparição das caravelas-portuguesas, ou barco-de-guerraportuguês, como também são conhecidas, em praias do município na manhã deste sábado (linhas
19 a 21).
(D) Também é possível aplicar vinagre na região e evitar jogar água ou esfregar a mão com areia, além
de procurar um centro médico para tratar os ferimentos (linhas 34 e 35).

06 No texto, as aspas indicam
(A)
(B)
(C)
(D)

ênfase.
sentido conotativo.
citação.
discurso direto.

07 Uma vírgula deveria ter sido empregada em
(A) Ao G1, uma banhista relatou o encontro com os animais na orla de Praia Grande (linhas 3 e 4).
(B) "Já li a respeito delas e sei que são perigosas, então decidimos chamar os guarda-vidas" (linhas 8 e
9).
(C) Eles orientam que não pode mexer, mas tem muitas crianças na praia (linhas 12 e 13).
(D) Bárbara conta, também, que após o alerta, os guarda-vidas retiraram o animal até uma das bases
para evitar acidentes (linhas 15 e 16).

08 Em Comin explica que as caravelas-portuguesas oferecem grande risco aos turistas, pois seus
tentáculos liberam substâncias extremamente urticantes que podem causar queimaduras de terceiro
grau (linhas 29 a 31), o termo grifado é sinônimo de
(A) irritantes.
(B) cortantes.
(C) perigosas.
(D) poluentes.
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09 Foi formada por derivação prefixal a palavra
(A)
(B)
(C)
(D)

relatou (linha 3).
preparo (linha 11).
retiraram (linha 15).
substâncias (linha 30).

10 O trecho Caso o banhista seja queimado por esses animais, não deve tocar no local afetado pois a
toxina se espalha para onde a pessoa levar a mão. Também é possível aplicar vinagre na região e
evitar jogar água ou esfregar a mão com areia, além de procurar um centro médico para tratar os
ferimentos (linhas 32 a 35) é do tipo
(A) narrativo.
(B) descritivo.
(C) argumentativo.
(D) injuntivo.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
DECRETO PODE ELEVAR PERCENTUAL DE ETANOL NA GASOLINA
O governo aguarda, nesta semana, os cálculos finais da Fazenda para bater o martelo sobre os
índices de mistura de anidro na gasolina. (...) Hoje, cada litro de gasolina já tem 27% de álcool anidro.
Com o decreto, o índice de mistura subirá escalonadamente até 30%, em 2022, e 40%, em 2030 (...).
Projeções do governo indicam que, somente com 30% de anidro na gasolina, a produção de cana
passará dos atuais 668 milhões de toneladas por ano [em 2018] para 820 milhões de toneladas, em
2026.
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/decreto-pode-elevar-para-ate-40-percentual-de-etanol-nagasolina.shtml (adaptado)

11 Segundo o texto, com 30% de álcool anidro na gasolina, em 2026 a produção de cana aumentará,
se comparada ao ano de 2018, o percentual de aproximadamente
(A) 22,7%.
(B) 32,3%.
(C) 68,7%.
(D) 77,2%.

12 Um artista revestirá uma parede com papéis quadrados coloridos de medidas iguais para fazer uma
instalação, de forma que não haja sobreposições entre esses quadrados. Ele observou que, ao colocar
14 quadrados coloridos, uma área de 128 cm2 ficaria sem revestimento, enquanto, se quisesse colocar
20 quadrados coloridos, a parede precisaria ter 22 cm2 a mais para caber todos os quadrados sem
recortes. Neste caso, o perímetro de cada quadrado colorido é igual a
(A) 16 cm.
(B) 20 cm.
(C) 25 cm.
(D) 30 cm.

13 A mensalidade de um curso de idiomas custa R$ 250,00. Contudo, caso haja atraso no pagamento,
é cobrada uma multa de 2% sobre o valor da mensalidade, acrescida de juros no valor de 0,5% do valor
da mensalidade, por dia de atraso. Se uma pessoa fizer o pagamento com dez dias de atraso, deverá
pagar o valor de
(A) R$ 251,00.
(B) R$ 255,00.
(C) R$ 262,50.
(D) R$ 267,50.
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14 A tarifa que os clientes de uma transportadora pagam é calculada de acordo com a distância e o
tempo até o destino final, acrescido de valor fixo. Sabe-se que o valor fixo custa R$ 2,75, o quilômetro
rodado custa R$ 1,60 e o tempo por minuto de viagem custa R$ 0,15. Uma viagem de 12 quilômetros,
feita em 25 minutos custará o valor de
(A) R$ 22,95.
(B) R$ 25,70.
(C) R$ 30,15.
(D) R$ 32,50.

15 Mário, Pablo e Rui são amigos e saíram para almoçar em um restaurante que oferecia o prato
principal, a bebida e a sobremesa por um preço único. O menu do dia era composto da seguinte forma:
 Prato principal: vatapá, caruru, maniçoba.
 Bebida: suco, água, refrigerante.
 Sobremesa: frutas, pudim, sorvete.
Sabe-se que cada amigo escolheu uma bebida, um prato principal e uma sobremesa diferente dos
outros. Rui pediu refrigerante e Mário pediu maniçoba e água. Pablo pediu frutas, mas não pediu caruru.
O que pediu sorvete, não pediu refrigerante. Pode-se concluir que
(A) Rui pediu pudim e Mário pediu sorvete.
(B) Mário pediu sorvete e Pablo pediu pudim.
(C) Pablo pediu suco e Rui pediu sorvete.
(D) Rui pediu vatapá e Mário pediu água.

LEGISLAÇÕES
16 A Lei Municipal 16/1999 determina que é de __________________ o prazo para o servidor
empossado entrar em exercício, contados da data de posse.
A informação que completa corretamente a lacuna do enunciado é
(A) 20 dias.
(B) 25 dias.
(C) 30 dias.
(D) 40 dias.

17 Um dos deveres do servidor, segundo a Lei 16/1999, é
(A)
(B)
(C)
(D)

guardar sigilo sobre assunto da repartição.
fornecer toda e qualquer informação solicitada pelo público.
evitar que a autoridade superior tenha conhecimento de irregularidades, caso ocorram.
respeitar a hierarquia funcional exclusivamente durante o estágio probatório.

18 De acordo com a Lei 54/2000, empregado público municipal é o __________ de emprego público,
integrante da administração direta ou ____________ municipal, sujeito ao regime jurídico da
__________________.
Os termos que completam corretamente as lacunas do enunciado são, respectivamente,
(A) ocupante, mista, Constituição Federal.
(B) titular, indireta, Consolidação das Leis do Trabalho.
(C) funcionário, descentralizada, Categoria Profissional.
(D) servidor, autárquica, Lei Orgânica Municipal.

19 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Curuá, a soberania popular será exercida pelos
cidadãos, através de voto secreto, com valor igual para todos, e mediante
(A) pleito oficial, eleição e sufrágio popular.
(B) consulta pública, escrutínio e diagnóstico.
(C) conselho popular, iniciativa pública e eleição.
(D) plebiscito, referendo e iniciativa popular.
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20 No que tange à descentralização de gestão, para a Lei Municipal 346/2018, o projeto deverá trazer
claramente definidos:
I. escopo e cronogramas físico e financeiro.
II. instrumentos de aferição de qualidade e necessidade de recursos humanos.
III. meios e formas de comunicação.
IV. riscos e demandas de contratações.
Está(ão) correto(s)
(A) apenas o item II.
(B) apenas os itens I e III.
(C) apenas os itens II e IV.
(D) todos os itens.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
21 No Windows 10, o atalho de teclado para acessibilidade para ativar ou desativar o alto contraste é
(A)
(B)
(C)
(D)

Alt esquerda + Shift esquerda + Print Screen.
Ctrl + Alt + Barra de espaço.
Alt esquerda + Shift esquerda + Num Lock.
Num Lock por cinco segundos.

22 Sobre organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas no Windows 10, julgue
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.
I. Para mover um arquivo de um local para outro local, são utilizados os atalhos de teclado Ctrl + X e
Ctrl + V.
II. Para deletar arquivos de forma permanente, sem que eles fiquem na lixeira, é utilizado o atalho de
teclado Control + L.
III. A tecla F2 é utilizada para renomear arquivos, também funciona para renomear de forma simultânea
vários arquivos selecionados.
A sequência correta é
(A) I-F; II-V; III-V.
(B) I-V; II-F; III-V.
(C) I-V; II-V; III-F.
(D) I-V; II- V; III-V.

23 Sobre funções utilizando o Microsoft Excel 2016 ou superior, versão para área de trabalho, julgue
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.
I. A função CONT.SE retorna o número de células que atendem a um critério específico em uma matriz
ou em um intervalo de dados.
II. A função MODO retorna o valor que ocorre com mais frequência em uma matriz ou em um intervalo
de dados.
III. A função MED retorna a média em uma matriz ou em um intervalo de dados.
A sequência correta é
(A) I-F; II-V; III-V.
(B) I-V; II-F; III-V.
(C) I-V; II-V; III-F.
(D) I-V; II- V; III-V.

24 O mecanismo do Microsoft Word 2016 ou superior, versão para área de trabalho, que permite criar
um lote de cartas personalizadas onde cada carta é idêntica em layout, formatação, texto e elementos
gráficos, exceto para partes personalizadas, como a saudação e o destinatário, é
(A) o correio eletrônico.
(B) a mala direta.
(C) a referência cruzada.
(D) a correspondência cruzada.
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25 Sobre pesquisas na Web utilizando o Google, julgue verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a
seguir.
I. Para excluir um termo em uma pesquisa é utilizado o operador de negação (-) antes de um termo que
se deseja pesquisar.
II. Pode-se usar uma imagem para encontrar outras imagens relacionadas na Web utilizando a pesquisa
reversa de imagens.
III. Para pesquisar hashtags, coloca-se o operador # antes de um termo que se deseja pesquisar.
A sequência correta é
(A) I-F; II-V; III-V.
(B) I-V; II-F; III-V.
(C) I-V; II-V; III-F.
(D) I-V; II- V; III-V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
26 O Programa Nacional de Imunizações (PNI) define os calendários de vacinação, considerando a
situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, com orientações específicas
para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. Sobre a vacina Tríplice Viral, é
correto afirmar que
(A) deve ser administrada via oral, duas gotas por peso da criança.
(B) tem como benefício a proteção contra o sarampo, rubéola e a caxumba.
(C) deve ser administrada por injeção via intramuscular no vasto lateral da coxa.
(D) tem como benefício a proteção contra o sarampo, tétano e coqueluche.

27 A administração de medicamentos é um processo que envolve a segurança do paciente, sendo de
responsabilidade do profissional de enfermagem. Sobre a terapia infusional na administração de
medicamentos, é correto adotar o procedimento
(A) Bolus, que consiste na administração realizada em tempo > 60 minutos, ininterruptamente.
(B) Administração Intermitente não contínua, por exemplo de 6 em 6 horas.
(C) Administração intermitente que é a administração IV realizada entre 1 e 30 minutos.
(D) Bureta para infusões em tempo menores.

28 Na Resolução COFEN nº 564/2017, referente ao Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem,
encontra-se:
(A) Art. 46 Recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica na qual não constem assinatura
e número de registro do profissional prescritor, mesmo em situação de urgência e emergência.
(B) Art 5o É vedado associar-se, exercer cargos e participar de organização da categoria e órgãos de
fiscalização do exercício profissional, atendidos os requisitos legais.
(C) § 2o É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em
caso de urgência e emergência e regulação, conforme Resolução vigente.
(D) § 1o São consideradas infrações leves as que provoquem debilidade temporária de membro,
sentido ou função na pessoa ou ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou
financeiros.

29 Todo bebê que nasce no Brasil tem direito a realizar gratuitamente exames importantes para a sua
saúde. Em relação ao teste do pezinho realizado na triagem neonatal, é correto afirmar que
(A) a família deve levar o recém-nascido a uma unidade de saúde entre o 3o e o 5o dia de vida.
(B) a família deve levar o recém-nascido a uma unidade de saúde entre o 10o e o 15o dia de vida.
(C) o teste do pezinho é uma das principais formas de diagnosticar glaucoma ocular.
(D) é um exame simples, rápido e indolor, que consiste na identificação de um reflexo vermelho, que
aparece quando um feixe de luz ilumina o pé do bebê.
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30 A insulina é um hormônio usado com a finalidade de reduzir o nível de glicose no sangue. Sobre a
administração desse medicamento é correto afirmar que
(A) há 100 unidades de insulina em cada 10ml de solução.
(B) a via de administração é somente subcutânea.
(C) seringas com capacidade de 100 unidades são graduadas de uma em uma unidade.
(D) há 100 unidades de insulina em cada 1ml de solução.
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