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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURIÚVA- PR 

 
EDITAL Nº 001/2015 – ESTATUTÁRIO  

 

 
 

 

 
 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA 06 a 09 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o poema, a seguir, de Manuel Bandeira: 
 
CARTAS DE MEU AVÔ 
 
A tarde cai, por demais 
Erma, úmida e silente… 
A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente. 
 
E enquanto anoitece, vou 
Lendo, sossegado e só, 
As cartas que meu avô 
Escrevia a minha avó. 
 
Enternecido sorrio 
Do fervor desses carinhos: 
É que os conheci velhinhos, 
Quando o fogo era já frio. 
 
Cartas de antes do noivado… 
Cartas de amor que começa, 
Inquieto, maravilhado, 
E sem saber o que peça. 
 
Temendo a cada momento 
Ofendê-la, desgostá-la, 
Quer ler em seu pensamento 
E balbucia, não fala… 
 
A mão pálida tremia 
Contando o seu grande bem. 
Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. 
 

Questão 01  
 
Dentre as figuras de linguagem presentes neste 
poema, é CORRETO afirmar: 
 

(A) “A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente”. (Prosopopeia ou 

Personificação) 

 

(B) “Quando o fogo era já frio” (Hipérbole) 
 

(C) “E balbucia, não fala…” (Polissíndeto) 
 

(D) “Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. (Antítese) 

 

Questão 02  
 
Quais são as características presentes no segundo 
verso da primeira estrofe? 
 

(A) Movimentada e agitada. 
(B) Solitária e silenciosa. 
(C) Calorosa e cheia de mistérios. 
(D) Rebelde e repleta de dúvidas. 

 

Questão 03  
 

Quanto aos termos destacados, a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) “Enternecido sorrio” – Nesta oração não há 

sujeito. 

(B) “Ofendê-la, desgostá-la” – Os pronomes 
destacados funcionam sintaticamente como 
adjunto adnominal. 
 

(C) “A mão pálida tremia” – O verbo em destaque 
está conjugado no pretérito imperfeito do modo 
indicativo. 

 
(D) “As cartas que meu avô escrevia a minha avó” – 

Em destaque, apenas pronomes 
demonstrativos. 

 

Questão 04  
 
Observe a ortografia das palavras, a seguir, e assinale 
a alternativa CORRETA: 
 

(A) Os bombeiros obteram os melhores resultados 
no socorro às vítimas do incêndio. 
 

(B) A coordenação pedagógica da escola 
incomendou os livros didáticos para análise. 

 
(C) A população precisa ter bom censo para 

votação de seus representantes legais. 
 

(D) É necessário discernimento para a tomar 
grandes decisões. 
 

Questão 05  
 
Quanto à relação entre fonema e letra, é CORRETO 
afirmar: 
 

(A) MAÇÃ – 4 letras e 5 fonemas. 
(B) RELÓGIO – 7 letras e 6 fonemas. 
(C) CHAVE – 5 letras e 4 fonemas. 
(D) PÁSSARO – 7 letras e 7 fonemas. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  
 
Um celular que custava R$ 890,00 entrou na promoção 
e passou a custar R$ 712,00. Com base nessas 
informações, é CORRETO afirmar que o celular teve 
um desconto de: 
 

(A) 10%. 
(B) 20%. 
(C) 30%. 
(D) 40%. 
 

Questão 07  
 
André aplicou um capital de R$ 8400,00 por um 
período de 15 meses à taxa de juros simples de 5% ao 
mês. Sobre essa aplicação, podemos afirmar que o 
juros obtido é igual a: 
 

(A) R$ 4800,00. 
(B) R$ 5400,00. 
(C) R$ 5900,00. 
(D) R$ 6300,00. 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos F = {3,7,9,12,13,15,16} e H = 
{1,6,10,12,14,15}, sobre esses dois conjuntos podemos 
afirmar que: 
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(A) F ∩ H = {12,15} 
(B) F ∪ H = {3,6,7,9,13,14,15,16} 

(C) F∪ H = {1,3,6,7,10,12,13,15,16 }    

(D) F ∩ H = {1,6,10,14} 
 

Questão 09  
 
Uma calçada de 900 m² está sendo construída. Em 8 
dias foram construídos 120 m² da calçada. 
Considerando que a construção continue no mesmo 
ritmo, é CORRETO afirmar que a calçada estará 
concluída em uma quantidade de dias igual a: 
 

(A) 30 dias. 
(B) 45 dias. 
(C) 60 dias. 
(D) 75 dias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
Sobre os efeitos fisiológicos das Ondas Curtas 
assinale a alternativa INCORRETA:  

 

(A) Ocorre uma vasodilatação, aumentando o 
consumo de nutrição e oxigênio e acelerando a 
eliminação de produtos metabólicos. 
 

(B) Relaxa a musculatura e facilita a transmissão 
nervosa. 

 
(C) O aquecimento moderado é, normalmente, 

usado em processos de doenças crônicas. 
 

(D) É desfavorável à circulação, em particular a 
arterial, onde ocorre uma eliminação em grande 
quantidade de linfa que aumenta a capacidade 
de reabsorção do tecido. 

 

Questão 11  
 
Assinale o nervo craniano abaixo que é lesado na 
paralisia de Bell: 
 

(A) VI – Nervo abducente.  
(B) VII – Nervo facial. 
(C) VIII – Nervo acústico. 
(D) IX – Nervo glossofaríngeo. 

 

Questão 12  
 

Sobre a articulação do tornozelo, assinale o osso 
abaixo que forma o encaixe com os maléolos da tíbia e 
fíbula: 
 

(A) Tálus. 
(B) Navicular. 
(C) Calcâneo. 
(D) Cubóide. 

 

Questão 13  
 
Assinale abaixo a fonte imediata de energia para 
contração muscular: 
 

(A) Adenosina monofosfato. 
(B) Adenosina difosfato. 
(C) Adenosina trifosfato. 
(D) Fosfato inorgânico. 

 

Questão 14  
 
Assinale a alternativa em que ocorre a contração e o 
músculo exerce tensão, mas não diminui de 
comprimento: 
 

(A) Excêntrica. 
(B) Isométrica. 
(C) Isotônica. 
(D) Isocinética. 

 

Questão 15  
 
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde aos 
sacos aéreos microscópicos no pulmão, onde ocorre a 
troca gasosa entre os gases respiratórios e o sangue: 
 

(A) Pleura. 
(B) Diafragma. 
(C) Corpos carotídeos. 
(D) Alvéolos. 

 

Questão 16  
 
Sobre a aterosclerose assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) É o estreitamento das artérias coronárias. 
(B) É o início de um ataque cardíaco. 
(C) É o aumento de colesterol sérico. 
(D) É ocasionada pelo excesso de atividade física. 

 

Questão 17  
 
O sangue oxigenado retorna ao coração através da: 
 

(A) Aorta. 
(B) Artéria pulmonar. 
(C) Veia pulmonar. 
(D) Veia cava superior. 

 

Questão 18  
 

Sobre a osteoporose assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Aumento do tecido ósseo por unidade de 
volume. 

(B) Ocorre dor óssea. 
(C) Ocorrem deformidades. 
(D) É evidenciada aos Raios-X. 

 

Questão 19  
 
Assinale a alternativa que corresponde à Bursite: 
 

(A) É inflamação dos tendões e das bainhas 
tendinosas. 

(B) É inflamação da bursa (bolsa). 
(C) Afeta nervos periféricos. 
(D) Lesão inflamatória da junção tenoperiosteal. 

 

Questão 20  
 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre os objetivos 
da fisioterapia preventiva aplicada ao paciente com 
diabetes mellitus: 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
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(A) Melhorar as condições gerais de vida do 
paciente. 

 
(B) Promover confiança, autoestima e aumentando 

a disposição e bem-estar. 
 

(C) Evitar complicações agudas e crônicas. 
 

(D) Promover o maior grau possível de dependência 
funcional. 
 

Questão 21  
 
No programa de ginástica laboral praticado pelos 
colaboradores, são realizados exercícios globais. 
Assinale abaixo os exercícios que não integram este 
programa: 
 

(A) Exercícios de alongamento. 
(B) Exercícios respiratórios. 
(C) Exercícios de fortalecimento de alta intensidade. 
(D) Exercícios de fortalecimento de leve 

intensidade. 
 

Questão 22  
 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os objetivos 
da ergonomia: 
 

(A) Aumentar os índices de absenteísmo e vícios 
posturais. 
 

(B) Promover a segurança e conforto durante a 
execução das atividades laborais. 

 
(C) Identificar fatores ou agentes que acarretam 

riscos ocupacionais. 
 

(D) Prevenir fadiga física e o estresse. 
 

Questão 23  
 
Assinale abaixo a Norma Regulamentadora, do 
ministério do trabalho, estabelece que compete ao 
empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, 
para avaliar a adaptação das condições laborais às 
características psicofisiológicas do trabalhador. 
 

(A) NR – 7. 
(B) NR – 9. 
(C) NR – 10. 
(D) NR – 17. 

 

Questão 24  
 
Assinale abaixo o maior e mais forte osso do corpo: 
 

(A) Úmero. 
(B) Fêmur. 
(C) Fíbula. 
(D) Escápula. 

 

Questão 25  
 

Assinale o teste abaixo que é realizado para detectar 
sinais de compressão do nervo mediano dentro do 
túnel do carpo: 

 

(A) Teste de Allen. 
(B) Teste de Speed. 
(C) Teste de Phalen. 
(D) Teste de Finkelstein. 

Questão 26  
 

Os ossos ilíacos direito e esquerdo são formados pela 
fusão de três segmentos. Assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) Ílio, ísquio e púbis. 
(B) Sacro, ílio e púbis. 
(C) Sacro, ísquio e púbis. 
(D) Sacro, ílio e ísquio. 

 

Questão 27  
 
Assinale a fratura CORRETA abaixo que ocorre a 
quebra do osso em três ou mais fragmentos: 
 

(A) Fratura em fissura. 
(B) Fratura em galho verde. 
(C) Fratura impactada. 
(D) Fratura cominutiva. 

 

Questão 28  
 

Assinale a alternativa que corresponde à lesão da 
medula espinhal que causa perda ou disfunção 
sensitiva e motora nos segmentos cervicais: 
 

(A) Paraplegia. 
(B) Tetraplegia. 
(C) Hemiplegia. 
(D) Parestesia. 
 

Questão 29  
 
Assinale a alternativa que não corresponde à 
fisioterapia respiratória: 
 

(A) Aumenta a capacidade ventilatória do pulmão. 
(B) Prevenção e alivio de doenças crônicas. 
(C) Estimula a hiperventilação. 
(D) Libera as vias respiratórias das secreções. 

 

Questão 30  
 
Sobre o disco intervertebral, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) É uma estrutura óssea. 
 

(B) E composta de corpo vertebral, pedículos, 
processos transversos, processos articulares, 
processo espinhoso, lâmina e forâmen vertebral. 

 
(C) É formado por dois componentes principais, 

uma parte central chamada núcleo pulposo, que 
é de consistência gelatinosa, e uma parte 
externa periférica chamada ânulo fibroso que é 
mais forte, repleto de fibras. 

 
(D) Ela faz com que a coluna se torna um eixo 

rígido e imóvel. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Curiúva - PR  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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