CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ/PA
no 01/2019
cargo

AGENTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM
caderno de provas

leia com atenção as instruções abaixo
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 alternativas 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.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM
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 aposição 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

boa prova a todos!
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(b) Conjunção causal.

LÍNGUA PORTUGUESA

(c) Conjunção condicional.
(d) Conjunção integrante.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 10.

(e) Pronome relativo.

(Texto)

QUESTÃO 04

04. Se o verbo “estava” (linha 1) fosse conjugado na primeira pessoa
do plural do pretérito mais-que-perfeito do indicativo, a alternativa
correta seria:
(a) Estávamos.
(b) Estivera.

(c) Estivéramos.
(d) Estaremos.

(e) Estaríamos.

QUESTÃO 05

“Mónica Vega estava no sétimo mês de gestação...” (linha 1). O predicado da oração é classificado corretamente como:
(a) Nominal.
(b) Verbal.

(c) Verbo-nominal.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa em que o tempo destacado exerce corretamente
função de sujeito da oração:
(a) “Mónica Vega estava no sétimo mês de gestação...” (linha 1)

(d) Predicativo do sujeito.
(e) Predicativo do objeto.

QUESTÃO 06

(b) “As imagens mostravam dois cordões umbilicais, [...]” (linhas 3 e 4)

Assinale a alternativa correta com base na regra gramatical de acentuação da palavra “sétimo” (linha 1):

(d) “O médico explica que o irmão gêmeo se desenvolve dentro do outro, [...]” (linhas 14 e 15)

(b) Acentua-se a sílaba tônica dos vocábulos paroxítonos terminados
em “s”.

(c) “O feto carregando um feto [...]” (linhas 6 e 7)

(e) “Esse tipo de gravidez normalmente é gerada a partir de um único
zigoto, [...]” (linhas 16 e 17)
QUESTÃO 02

É correto afirmar que o termo “normalmente” (linha 16) exerce função
morfológica de:
(a) Advérbio.

(b) Preposição.

(a) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas.

(c) Acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em “l, n, r, x, s”.

(d) Acentuam-se os vocábulos oxítonos terminados em “a, o”, seguidos
ou não de “s”.
(e) Acentuam-se os vocábulos oxítonos terminados em ditongo aberto,
seguidos ou não de “s”.
QUESTÃO 07

(c) Pronome.

“O médico explica que o irmão gêmeo se desenvolve dentro do outro,
[...]” (linhas 14 e 15). É correto afirmar que a partícula “se”, no contexto
em que está inserida, exerce função morfológica de:

(e) Substantivo.

(b) Pronome reflexivo.

(d) Conjunção.

(a) Pronome apassivador.
QUESTÃO 03

É correto afirmar que a partícula “que” (linha 14) exerce função morfológica de:
(a) Conjunção comparativa.
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(c) Pronome reflexivo recíproco.
(d) Partícula expletiva.

(e) Conjunção integrante.
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QUESTÃO 08

QUESTÃO 13

Acerca da pontuação do Texto, é correto afirmar que a vírgula utilizada
na linha 4 foi empregada pelo autor para:
(a) Indicar uma pausa mais extensa, mais profunda, mais enfática.
(b) Isolar a oração subordinada adjetiva explicativa.

Assinale a alternativa em que há ocorrência de crase.
(a) Ela esteve, a noite, em minha casa.
(b) Ele voltou a casa muito tarde.

(c) O diretor referiu-se a quaisquer pessoas.

(c) Isolar termos conhecidos como estrangeirismos.

(d) Por que ele fica a gritar?

(d) Indicar a mudança de interlocutor nos discursos narrativos.

(e) Chegarei daqui a dois dias.

(e) Isolar uma conjunção adversativa.

QUESTÃO 09

Leia o texto abaixo para responder as questões de 14 a 18.

A crase em “O cirurgião Miguel Parra contou à Rádio Caracol...” (linhas
10 e 11) foi empregada pela mesma regra que a seguinte alternativa:

Apelo

(b) “dois cordões” (linhas 3 e 4)

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde,
esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana:
o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou.
A notícia de sua perda veio aos poucos:apilha de jornais ali no chão,
ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor
deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah,
Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noiteeles se iam e eu
ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como
a última luz na varanda.
E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do
tempero na salada – o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou
o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os
outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, Senhora, por favor. (Dalton Trevisan)

(d) “Mônica” (linha 4)

Pela leitura do texto é possível perceber:

(a) Vamos à universidade logo depois do almoço.

(b) Maria referiu-se àquele homem de terno cinza.
(c) João se levanta às sete horas.
(d) Adoro bife à milanesa.

(e) A entrevista foi dada à Globo.

QUESTÃO 10

O verbo “mostravam” (linha 3) concorda com a seguinte expressão:
(a) “As imagens” (linha 3)

QUESTÃO 14

(c) “umbilicais” (linha 4)

(e) “não estava grávida” (linha 4)

(a) A satisfação de um homem em se ver livre da esposa.

QUESTÃO 11

No período “Como isso era difícil, já nos dávamos por felizes se Deus
nos concedia que o suplício fosse breve.”(Cyro dos Anjos). A primeira
oração é uma subordinada:
(a) substantiva predicativa.
(c) adverbial conformativa.

Assinale a alternativa que não apresenta coletivo derivado de substantivo.

(c) A criançada brincava na calçada todas as tardes.
(d) O cafezal estava todo florido e perfumado.
(e) O arvoredo marcava o início do campo.
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(e) O apelo de um homem à mulher que o abandonou.

(a) Metáfora.

QUESTÃO 12

(b) O passarinheiro fazia barulho na árvore do quintal.

(d) A mulher nunca esteve presente nas coisas da casa.

O autor do texto apresenta uma linguagem que omite termos facilmente percebidos pelo contexto ou situação. Essa figura de linguagem é
denominada:

(d) adverbial causal.

(a) O casario colonial encantava quem passava pela cidade velha.

(c) A falta que a mulher sente do marido, desde sua saída.

QUESTÃO 15

(b) substantiva completiva nominal.

(e) adverbial final.

(b) A alegria de uma família com a separação entre o pai e a mãe.

(b) Anáfora.
(c) Elipse.

(d) Sínquise.

(e) Anacoluto.

QUESTÃO 16

Em: “Às suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham”.
O verbo da primeira oração está no pretérito, enquanto o da segunda
apresenta-se no presente. Isso se justifica porque o primeiro verbo:
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(a) indica que a ação está acabada, enquanto o segundo indica um processo em andamento no momento em que o narrador escreve: as flores
ainda estão murchas.
(b) indica uma ação contínua e o segundo uma ação que já se findou.

(c) indica um processo de volta no tempo e o segundo uma ação iniciada no momento em que o narrador escreve.
(d) indica uma ação finda e o segundo uma ação a se iniciar.

(e) indica um aspecto especial da situação, negada pelo segundo verbo.
QUESTÃO 17

Passando a oração “...calço a meia furada.” para a voz passiva, temos,
sem prejuízo do sentido:
(a) Tenho calçado a meia furada.
(b) A meia furada foi calçada.

(c) A meia furada é calçada por mim.
(e) Não é possível a construção na voz passiva.

(e) Azul, vermelho, branco e verde.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei Orgânica do Município, constituem, em cooperação com a União e o Estado, objetivos fundamentais do Município de
Porto de Moz – PA:

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

(c) “Quantos dentre vós tomareis parte da passeata?”

(e) Todos os itens estão corretos.

(d) “Qual de nós pode ser acusado de traição?”

QUESTÃO 23

(e) “Cerca de cem pessoas foram ao espetáculo teatral.”
QUESTÃO 19

As palavras “amanhã”, ‘primeiros”, “batom” e “raivosas” pertencem,
respectivamente, ás classes gramaticais que seguem:
(a) Conjunção, adjetivo, substantivo e interjeição.
(b) Substantivo, adjetivo, substantivo e adjetivo.

Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto de Moz – PA, ao município é vedado:
(a) Elaborar o Plano Diretor.

(b) Prover sobre a desobstrução das vias aquáticas do município.
(c) Instituir posturas locais, juntando-as em código.

(d) Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens.

(c) Verbo, advérbio, substantivo e numeral.

(e) Utilizar tributo com efeito de confisco.

(d) Pronome, advérbio, numeral e adjetivo.

QUESTÃO 24

(e) Advérbio, numeral, substantivo e adjetivo.
QUESTÃO 20

Em: “... ninguém os guardou debaixo da escada.” O pronome oblíquo
átono presente na sequência frasal encontra-se em posição:

AGENTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM

(d) Verde, amarelo, branco e vermelho.

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

(b) “Nenhum de nós sabemos”...

(e) Inicial.

(c) Vermelho, azul, preto e marrom.

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

(a) “Assim como todos, nós sabemos a dor de uma saudade”.

(d) proclítica.

(b) Azul, verde, branco e amarelo.

(a) Apenas o item I está correto.

Assinale a oração em que a concordância verbal está incorreta.

(c) enclítica.

(a) Branco, azul, amarelo e marrom.

Dos itens acima:

QUESTÃO 18

(b) mesoclítica.

Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto de Moz – PA, as cores
oficiais a serem utilizadas nos bens públicos pertencentes ao Município, serão aquelas predominantes na bandeira do Município, são elas:

I- Erradicar a pobreza, a marginalização e aumentar as desigualdades
sociais;
II- Garantir o desenvolvimento nacional;
III- Construir uma sociedade livre, justa e solidária.

(d) A meia furada calçou-se.

(a) final.

QUESTÃO 21

Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. De acordo com a Lei Orgânica do
Município de Porto de Moz – PA, as Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
(__)- As Diretrizes Orçamentárias;
(__)- O Plano Plurianual;
(__)- Os Planos Internacionais;
(__)- Os Orçamentos Anuais.
(a) V-F-F-F.

(b) F-V-V-V.
(c) V-F-F-V.

(d) F-V-V-F.

(e) V-V-F-V.
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QUESTÃO 25

É o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor.

Em relação aos meios de comunicação, é correto afirmar que o trecho
acima faz referência:
(a) ao Receptor.

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

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

QUESTÃO 29

(b) a Mensagem.
(c) ao Emissor

Considere os métodos anticoncepcionais listados a seguir:

(d) a Falha.

(e) ao Eminente.

(a) Apenas o item I está correto.

QUESTÃO 26

São Habilidades essenciais para o trabalho em equipe:

I-Saber ouvir: Devido à diversidade de opiniões e pensamentos de cada
um, é necessário que a equipe tenha o hábito de ouvir o outro, além de
expor seus posicionamentos respeitosamente.
II-Comunicar-se bem: Também é essencial que todos os membros consigam se expressar bem, deixando bem claro suas opiniões e dúvidas a
respeito das questões discutidas e sempre sugerir melhorias nos processos da empresa quando sentir que são necessárias.
III- Comprometimento: Para que o trabalho realizado pela equipe seja
frutífero, é preciso que os membros sejam ativos e dispostos a trabalhar juntos para que o objetivo possa ser alcançado. É essencial que
todos estejam entusiasmados e motivados para participar de todas as
atividades e procurar sempre melhorar.
Dos itens acima:

(a) Apenas o item I está correto.

São métodos contraceptivos de barreira os apresentados nos itens:
(a) K e X, apenas.
(b) X e Y, apenas.

(c) Y e W, apenas.

(d) W e Z, apenas.
(e) Z e K, apenas.

QUESTÃO 30

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

Foi prescrito uma solução de 50 ml de soro glicosado a 5% fortificado
com 5 ml de NaCl 20%, 10 ml de vitamina C e 5 ml de tiamina, para ser
infundido em 40 minutos. Se esta infusão for realizada em equipo de
microgotas, deverá ser administrada em:

(e) Todos os itens estão corretos.

(b) 105 ml/h.

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

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

(a) 90 ml/h.

QUESTÃO 27

Segundo o calendário vacinal, qual das vacinas apresentadas a seguir
não é administrada em 3 (três) doses básicas:
(a) Pentavalente.

(c) 120 ml/h.

(d) 145 ml/h.
(e) 172 ml/h.

(b) Hepatite B.

(c) Vacina Injetável contra o Rotavírus.
(d) Meningo C conjugada.
(e) DTP.

QUESTÃO 28

São atribuições do técnico em enfermagem que atua em centrais de
materiais estéril:

I- Monitorar efetiva e continuamente os indicadores químicos e biológicos de cada carga após processo de esterilização;
II- Realizar a limpeza, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos
materiais;
III- Receber e conferir os materiais, realizar limpeza e desinfecção dos
materiais.
Dos itens acima:
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