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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está 
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das 
respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 30 (trinte) questões, sendo 10 de Português, 05 de 
Matemática, 05 de Informática e 10 de Conhecimento Específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) 
horas, tendo seu início às 14h30minh e término às 18h30minh (horário de Belém). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas 
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o 
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o 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, pois 
lápis não será considerado. 
 

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 constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

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 candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura de São Domingos do Araguaia o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2015 do referido concurso. 

 
Boa Prova. 

 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 
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PORTUGUÊS 
 

Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões de 1 a 9. 
 

A Evidência 
 

Millôr Fernandes 
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Ainda que pasmem os 
leitores, ainda que não 
acreditem e passem, 
doravante, a chamar este 
escritor de mentiroso e 
fátuo, a verdade é que, 
certo dia que não adianta 
precisar, entraram num 
restaurante de luxo, que 
não me interessa dizer qual 
seja, um ratinho gordo e 
catita e um enorme tigre de 
olhar estriado e grandes 
bigodes ferozes. Entraram 
e, como sucede nas 
histórias deste tipo, 
ninguém se espantou, muito menos o garçom do restaurante. Era apenas mais 
um par de fregueses. Entrados os dois, ratinho e tigre, escolheram uma mesa e 
se sentaram. O garçom andou de lá pra cá e de cá pra lá, como fazem todos os 
garçons durante meia hora, na preliminar de atender fregueses mas, afinal, 
atendeu-os, já que não lhe restava outra possibilidade, pois, por mais que faça 
um garçom, acaba mesmo tendo que atender seus fregueses. Chegou pois o 
garçom e perguntou ao ratinho o que desejava comer. Disse o ratinho, numa 
segurança de conhecedor – "Primeiro você me traga Roquefort au Blinis. Depois 
Coeur de Baratta filet roti à la broche pommes dauphine. Em seguida Medaillon 
Lagartiche Foie Gras de Strasbourg. E, como sobremesa, me traga um Parfait 
de biscuit Estraguèe avec Cerises Jubilée. Café. Beberei, durante o jantar, um 
Laffite Porcherrie Rotschild 1934. 
 
— Muito bem – disse o garçom. E, dirigindo-se ao tigre — E o senhor, que vai 
querer? 
 
— Ele não quer nada — disse o ratinho. 
 
— Nada? — tornou o garçom — Não tem apetite? 
 
— Apetite? Que apetite? — rosnou o ratinho enraivecido — Deixa de ser idiota, 
seu idiota! Então você acha que se ele estivesse com fome eu ia andar ao lado 
dele? 
 
MORAL: É NECESSÁRIO MANTER A LÓGICA MESMO NA FANTASIA. 

 

Disponível em: <http://www.releituras.com/i_custodio_millor.asp> 
Acesso em: 15 jul. 2015.  

 

1. O texto de Millôr Fernandes, “A evidência”, é um(a) 
(A) fábula de tom satírico. 
(B) parábola de conteúdo infantil. 
(C) crônica sobre as leis da vida animal. 
(D) conto humorístico sobre luxo e mentira.  
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2. No texto, predomina a organização narrativa caracterizada pela presença de 
(A) enunciados que incitam à ação. 
(B) sequências contrastivas explícitas. 
(C) enunciados que indicam fenômenos. 
(D) verbos que indicam mudança no passado. 
 
3. O trecho em que fica explícita a ideia anunciada no título é 
(A) “ninguém se espantou, muito menos o garçom do restaurante” (linha 17). 
(B) “Beberei, durante o jantar, um Laffite Porcherrie Rotschild 1934” (linhas 27-28). 
(C) “Chegou pois o garçom e perguntou ao ratinho o que desejava comer” (linhas 22-23). 
(D) “Então você acha que se ele estivesse com fome eu ia andar ao lado dele?” (linhas 34-35). 
 
4. O autor, desde o início da trama, prepara o leitor para o caráter fantasioso do fato narrado por meio 
do(da) 
(A) criação de um clima de suspense. 
(B) foco narrativo em primeira pessoa. 
(C) imprecisão em relação ao tempo e ao espaço. 
(D) recurso a um tempo predominantemente psicológico. 
 
5. Na última réplica do diálogo entre os personagens, o rato expressa 
(A) raiva e indignação. 
(B) dúvida e curiosidade. 
(C) surpresa e admiração. 
(D) indiferença e desprezo.  
 
6. A moral da história refere-se à 
(A) ignorância dos garçons de um modo geral. 
(B) importância da verossimilhança na ficção. 
(C) falta de inteligência dos animais de um modo geral. 
(D) necessidade de coerência nas relações entre homens e animais. 
 
7. Todos os verbos abaixo foram usados para introduzir a fala das personagens, exceto 
(A) “disse”. 
(B) “tornou”. 
(C) “rosnou”. 
(D) “atendeu”. 
 
8. Julgue os itens abaixo com base nos fatos de língua. 
I O verbo “entraram” (linha 8) está no plural porque seu sujeito é composto. 
II O vocábulo “pois”, em suas duas ocorrências (linha 21 e 22), é uma conjunção e indica aprovação. 
III O advérbio “como”, em suas três ocorrências (linhas 15, 19 e 26), estabelece uma relação de 

comparação. 
IV A substituição de “afinal” (linha 20) por “finalmente” manteria o sentido e a correção gramatical do 

período. 
 
Está correto o que se afirma em 
(A) I e III. 
(B) I e IV. 
(C) II e IV. 
(D) I, II e III. 
 
9. As orações “Ainda que pasmem os leitores, ainda que não acreditem” (linhas 1-3) 
(A) desempenham a função de sujeito da oração principal. 
(B) apontam a causa do que foi expresso na oração principal. 
(C) trazem uma informação de ordem meramente circunstancial. 
(D) expressam uma concessão em relação à ideia expressa na oração principal. 
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10. Leia o documento abaixo transcrito: 
 

Senhor C.D.A. 
 

É com grande satisfação que comunicamos a V.Sa. que, após acurada 
análise realizada pela equipe competente, seu projeto foi aprovado por apresentar 
vantajosa relação custo/benefício. 

   Solicitamos que entre em contato com o departamento de pessoal a fim 
de assinar contrato de prestação de serviço. 

  
Cordialmente, 

 
Trata-se de um(a) 
(A) declaração. 
(B) procuração. 
(C) requerimento. 
(D) carta comercial. 
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MATEMÁTICA 
 
11. Se em 2010, São Domingos do Araguaia possuísse 23.074 habitantes e sua densidade 
demográfica fosse de 16,6 habitantes por quilômetros quadrados, sua área mediria 
(A) 1.420 quilômetros quadrados. 
(B) 1.410 quilômetros quadrados. 
(C) 1.400 quilômetros quadrados. 
(D) 1.390 quilômetros quadrados. 
 
12. Um construtor utilizou 1.000 lajotas quadradas para cobrir 160 metros quadrados de um piso. Os 
lados dessa lajota medem 
(A) 55 centímetros. 
(B) 50 centímetros. 
(C) 45 centímetros. 
(D) 40 centímetros. 
 
13. O perímetro de um campo de futebol, que tem forma retangular, mede 320 metros. Se a diferença 
entre o seu comprimento e sua largura for de 40 metros, sua área medirá 
(A) 6.000 m2. 
(B) 5.800 m2. 
(C) 5.600 m2. 
(D) 6.200 m2. 
 
O gráfico abaixo apresenta a evolução do número de habitantes em São Domingos do Araguaia, 

de dois em dois anos, entre 1992 e 2006.  
Considere seus dados para responder às questões 14 e 15. 

 

 
 
14. É correto afirmar que 
(A) o menor crescimento populacional foi entre 1994 e 1996. 
(B) o número de habitantes se manteve entre 2004 e 2006. 
(C) o maior crescimento populacional foi entre 2002 e 2004. 
(D) a população sempre cresceu. 
 
15. Entre os anos 2000 e 2006, a população cresceu, aproximadamente, 
(A) 43%. 
(B) 39%. 
(C) 35%. 
(D) 31%. 
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INFORMÁTICA 
 
16. Um usuário está digitando um texto no WordPad (programa de edição de textos presente no 
Windows 7) e precisa exibir a régua para medir e alinhar o mesmo. Neste caso, é necessário selecionar 
a guia “Exibir” e marcar a caixa de seleção “Régua” no grupo 
(A)  “Inserir”. 
(B)  “Configurações”. 
(C)  “Mostrar ou ocultar”. 
(D)  “Editando”. 
 
17. Para deixar transparentes todas as janelas no Windows 7, de maneira que o usuário possa ver o 
Desktop (área de trabalho), é necessário pressionar as teclas <Win> + 
(A)  <Home>. 
(B)  <Espaço>. 
(C)  <Shift> + <D>. 
(D)  <Ctrl> + <T>. 
 
18. Os sistemas de busca na internet que possuem a sua organização em tópicos, tendo como 
exemplo o DMOZ.org, são os 
(A)  diretórios. 
(B)  guias locais de busca. 
(C)  pesquisadores horizontais. 
(D)  fóruns de discussão. 
 
19. Dos endereços de e-mail descritos nos itens abaixo, aqueles que não contêm erros na sua 
estrutura (sintaxe) são 
 

item Endereço de e-mail 
(1) concursos publicos@concpub.com.br 
(2) informatica%basica@concpub.com.br 
(3) concursos_privados@concpriv.com.br 

(A)  (1) e (2). 
(B)  (1) e (3). 
(C)  (2) e (3). 
(D)  (1), (2) e (3). 
 
20. Um determinado funcionário de um escritório utiliza o programa Windows Explorer do Windows 7 
(instalação padrão) para tentar criar nomes de pastas (diretórios) contendo apenas caracteres válidos. 
Dos itens abaixo, aqueles que possuem nomes de pastas contendo caracteres inválidos fornecidos pelo 
referido funcionário são 
 

item Nome da Pasta 
(1) Documentos\Adminstrativos 
(2) Gráficos?Estatísticos 
(3) Planilhas/Financeiras 

(A)  (2) e (3). 
(B)  (1) e (2). 
(C)  (1) e (3). 
(D)  (1), (2) e (3). 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
21. A partir das transformações socioculturais, científicas e legais, a enfermagem brasileira passou a 
reformular o código de ética dos profissionais de Enfermagem, tornando possível o maior 
comprometimento e responsabilidade da profissão. Assim, o código de ética de enfermagem organizou-
se de forma a atender a necessidade e o direito de assistência da população pelos profissionais de 
enfermagem. Com base nas infrações constantes previstas no código de ética em enfermagem, marque 
a alternativa correta: 
(A) A ação, omissão ou conivência que possa implicar em desobediência às disposições do código de 

ética é considerada infração disciplinar. 
(B) Quando ocorre a inobservância das normas dos conselhos Federais, Regionais e Estaduais 

estamos diante de uma infração ética. 
(C) A gravidade da infração é caracterizada por meio de análise dos fatos do dano e de suas 

consequências. 
(D) Diante de uma infração, esta deve ser apurada por processo instaurado e conduzido nos termos do 

código de processo ético pelas autarquias dos profissionais de enfermagem e seus respectivos 
sindicatos. 

 
22. Os profissionais de enfermagem deparam-se cada vez mais com pacientes que sofrem de 
distúrbios mentais. Em todos os casos, o Ministério da Saúde orienta que as intervenções em saúde 
mental devem promover novas possibilidades de modificar e qualificar as condições e modos de vida, 
orientando-se pela produção de vida e de saúde e não se restringindo à cura de doenças. Isso significa 
acreditar que a vida pode ter várias formas de ser percebida, experimentada e vivida. Para tanto, é 
necessário olhar o sujeito em suas múltiplas dimensões, com seus desejos, anseios, valores e 
escolhas. Diante desse tipo de distúrbio, é comum prestar, entre outras, a seguinte assistência de 
enfermagem: 
(A) administrar medicamentos somente por via endovenosa, para evitar a perda do medicamento e 

recusa do paciente. 
(B) promover o garroteamento da área restrita com faixas próprias para esse procedimento. 
(C) fazer a anotação de enfermagem, ressaltando-se apenas os cuidados desenvolvidos e as ações 

participativas do paciente. 
(D) orientar, estimular e supervisionar atividades que estimulem o cognitivo, como escrita, pintura e 

leitura. 
 
23. Grandes partes dos acidentes com material biológico podem ocorrer por meio do manuseio 
inadequado de material perfurocortante, dessa forma cabe a este profissional cada vez mais fazer uso 
do seu conhecimento quanto às medidas de biossegurança nas ações de saúde. Quanto ao descarte de 
perfurocortantes é correto: 
(A) Para maior segurança no descarte das agulhas após administração de medicamentos, deve-se 

entortá-las ou quebrá-las, e em seguida realizar o descarte em recipiente próprio. 
(B) Material perfurocortante, ainda que estéril, deve ser descartado em recipientes resistentes à 

perfuração e com tampa. 
(C) O coletor de perfurocortantes deve ser descartado após ultrapassar 2/3 de sua capacidade total de 

armazenamento. 
(D) Perfurocortantes contaminados com nucleosídeos devem ser descartados da mesma forma que os 

usados na assistência aos pacientes, sem tratamento prévio. 
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24. A atenção domiciliar pode ser um mecanismo de articulação entre os pontos de atenção em saúde, 
potencializando a rede a partir de um cuidado compartilhado, mais horizontal, com co-responsabilização 
dos casos pelas equipes de saúde, envolvendo desde as equipes de atenção básica, equipes dos 
hospitais e unidades de pronto-atendimento e equipes ambulatoriais especializadas de acordo com as 
modalidades previstas na atenção domiciliar. De acordo com os critérios para a identificação das 
modalidades de atenção domiciliar na modalidade AD1, considera(m)-se 
(A) problemas de saúde e dificuldades físicas de locomoção até uma unidade de urgência e 

emergência e necessidade de procedimentos complexos. 
(B) necessidade de, pelos menos, uma visita semanal, exames anuais e dentro da capacidade de 

atendimento das Unidades Básicas de Saúde. 
(C) equipamentos e procedimentos especiais e visitas mensais, ainda que os problemas estejam 

compensados. 
(D) problemas de saúde controlados e compensados com necessidade de cuidados de menor 

complexidade, incluídos os de recuperação nutricional. 
 
25. Sr. José, 35 anos, internou-se para fazer uma biopsia de pulmão, para confirmação de doença 
parenquimatosa difusa. Estava muito preocupado, pois desconhecia a técnica para realização do exame 
e temia complicações durante ou após o exame. A enfermagem prestou todas as orientações quanto ao 
procedimento no sentido de manter o paciente tranquilo. Quanto aos cuidados de enfermagem, após a 
realização do exame, é correto verificar os sinais vitais a cada 
(A) 15 minutos, durante 1 hora, a cada 30 minutos, durante 2 horas, a cada hora, durante 4 horas, em 

seguida a cada 4 horas até a alta do paciente. 
(B) 20 minutos, durante 1 hora, a cada 40 minutos, durante 2 horas, a cada hora, durante 3 horas, em 

seguida a cada 4 horas até a alta do paciente. 
(C) 30 minutos, durante 1 hora, a cada 30 minutos, durante 2 horas, a cada hora, durante 3 horas, em 

seguida a cada 4 horas até a alta do paciente. 
(D) 20 minutos, durante 1 hora, a cada 30 minutos, durante 2 horas, a cada hora, durante 4 horas, em 

seguida a cada 4 horas até a alta do paciente. 
 
26. Após cinco dias de operada, dona Ana apresentou secreção na ferida operatória e febre. Para 
confirmar a existência de infecção, o clínico solicitou a cultura de material de ferida e explicou que essa 
coleta deveria ser para microrganismos aeróbicos e anaeróbicos. A enfermeira, que já realizava curativo 
em outra paciente, solicitou ao técnico de enfermagem que coletasse o material solicitado pelo clínico 
com urgência, pois precisava iniciar o tratamento da paciente. Para esse procedimento, é correto o 
seguinte cuidado de enfermagem: 
(A) limpar inicialmente toda a área da ferida com soro fisiológico, antes da coleta. 
(B) obter o exsudato de toda ferida usando mais de um swab, se for necessário. 
(C) manter o recipiente da amostra em posição horizontal após a coleta e enviá-lo ao laboratório dentro 

de 15 minutos. 
(D) introduzir uma agulha na ferida e aspirar 1 a 2 ml de exsudato na seringa, para a cultura aeróbica. 
 
27. Pacientes que necessitam de internação por longo período de tempo estão sujeitos a apresentar 
complicações em consequência do grande número de punções venosas ou do tempo de permanência 
das punções para recebimento de medicamentos por via parenteral. A equipe de enfermagem deve 
estar atenta e prestar todos os cuidados no sentido de reduzir essas complicações. Quanto a flebites, 
devem ser mantido os seguintes cuidados de enfermagem 
(A) na presença de vermelhidão, calor e dor no local da inserção do cateter, deve-se reduzir o 

gotejamento ou o tempo de aplicação de medicamentos. 
(B) na presença de flebites, deve-se retirar o cateter e aplicar compressas mornas no local afetado. 
(C) em caso de edemas nos locais da inserção do cateter, retirar o cateter e manter o membro elevado. 
(D) para prevenir a flebite, deve-se escolher um cateter de maior calibre para minimizar traumas na 

parede do vaso. 
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28. Dona Maria estava internada há mais de um mês para tratamento terapêutico em uma clínica 
cirúrgica, em decorrência de uma infecção sistêmica. Recebia medicamentos por cateter central e a 
equipe de enfermagem mantinha todos os cuidados para impedir que ocorresse a infecção do cateter. 
Porém, certo dia a paciente iniciou um quadro de dispneia, cianose, chiados expiratórios e tosse. A 
enfermeira suspeitou de embolia gasosa e imediatamente solicitou que a equipe de enfermagem 
adotasse para essa paciente a posição de decúbito 
(A) dorsal com cabeça baixa e membros elevados. 
(B) lateral esquerdo com a cabeça mais alta que o tronco. 
(C) Trendelemburg sobre o lado esquerdo com cabeça para baixo. 
(D) Prona com membros elevados. 
 
29. O Ministério da Saúde, em acordo com os programas de prevenção e promoção da saúde, 
preconiza, entre outros procedimentos, as recomendações para abandono do tabagismo, as quais 
devem ser universais, tendo em vista que o hábito do tabagismo está envolvido com o aumento da 
incidência de várias doenças. A equipe de enfermagem contribui de forma significante nas orientações 
prestadas quanto ao autocuidado, no sentido de manter a saúde da população. Quanto ao contexto do 
tabagismo, os profissionais devem incentivar o autocuidado, prestando as orientações, de acordo com a 
estrutura do programa, que preconiza que deve-se 
(A) preparar o fumante para soluções de seus problemas. 
(B) estimular habilidades para que o fumante deixe de fumar. 
(C) preparar o fumante para redução do número de recaídas. 
(D) preparar o fumante para iniciar a terapêutica medicamentosa como primeiro tratamento. 
 
30. As interações medicamentosas são comuns na população geriátrica, em virtude do grande número 
de medicamentos administrados concomitantemente e até mesmo seus efeitos sobre o organismo em 
pessoas idosas. Quando uma droga é acrescentada durante atendimento de urgência, aumenta o risco 
potencial de reações adversas e interação medicamentosa. Quanto a esse contexto, para prevenir as 
iatrogenias farmacológicas em idosos, os profissionais de saúde devem recomendar os seguintes 
cuidados: 
(A) estimular os pacientes a iniciar as medicações com doses altas e baixar lentamente as doses e 

tempo de uso do medicamento. 
(B) usar a menor dose terapêutica possível, com exceção de medicamentos de manipulação, que não 

trazem risco à saúde. 
(C) usar o menor número de medicamentos possíveis, revisando periodicamente as indicações e a real 

necessidade do uso das medicações prescritas. 
(D) dar preferência às drogas recém-chegadas ao mercado, pois elas são testadas em indivíduos 

jovens e saudáveis, configurando boa tolerância pelo idoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


