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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
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Boa Prova!    

 

  
MORTE E VIDA SEVERINA 
 
 - Bem me diziam que a terra 
 se faz mais branda e macia 
 quanto mais no litoral 
 a viagem se aproxima. 
 
 Agora afinal cheguei 
 nessa terra que diziam. Como ela é uma terra doce 
 para os pés e para a vida. 
 Os rios que correm aqui 
 tem a água vitalícia. 
 Cacimbas por todo lado; 
 cavando o chão, a água mina. 
 Vejo agora que é verdade 
 o que pensei ser mentira. 
 Mas não avisto ninguém: 
 só folhas de cana fina; 
 somente naquela várzea 
 um bangüê velho em ruína. 
 Por onde andará a gente 
 que tantas canas cultiva? 
 De certo a gente daqui 
 jamais envelhece aos trinta 
 nem sabe da morte em vida, 
 vida em morte Severina. 

Autor: João Cabral de Melo Neto 
 
01 - Assinale a alternativa correta de acordo com o texto: “... água vitalícia é a que: 
a) dura toda a vida. 
b) se faz essencial à vida. 
c) restitui a vida. 
d) leva a morte. 
 
02 - No texto a palavra bangüê significa: 
a) propriedade rural com canaviais. 
b) engenho e moenda a moda antiga. 
c) fornalha para as pachas, nos engenhos de açúcar. 
d) padiola que servia para conduzir os escravos mortos. 
 
03 - Assinale a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas: 
a) pé – ruína. 
b) fábrica – alguém. 
c) açúcar – copázio. 
d) cédula – cárie. 
 
04 - O plural do substantivo está errado em uma das alternativas. Assinale-a: 
a) charlatão – charlatões. 
b) tórax – tórax. 
c) projétil – projétis. 
d) sal – sais. 
 
05 - Assinale a alternativa correta. São do gênero feminino os substantivos: 
a) cal – pijama. 
b) eclipse – dinamite. 
c) síndrome – champanha. 
d) omelete – alface. 
 
06 - Marque alternativa que a oração apresenta erro de ortografia: 
a) Fugiram vários presos da casa de detenção. 






 3

b) Vocês já viram uma gibóia? 
c) Que pretensão a dela! 
d) A sua meta é a eterna ascensão. 
07 - Miguel emprestou R$ 860,00 a um primo que irá pagá-lo ao final de 8 meses. Sabendo que a taxa de juro 
simples cobrada por Miguel é de 2% ao mês. Calcule a quantia que ele receberá ao final de 8 meses? 
a) R$ 137,60 
b) R$ 837,00 
c) R$ 997,60 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Determine o perímetro do retângulo abaixo: 

a) 30 3 cm 

b) 30 18 cm 6 3 cm 

c) 15 3 cm 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 9 3 cm 
 
09 - Uma sala de escritório tem a forma quadrada com 10m de lado. Quantos pisos quadrados com 20 cm de lado 
serão necessários para ladrilhar todo o piso do escritório? 
a) 2.000 
b) 2.500 
c) 4.000 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Considerando as frações abaixo, qual delas pode ser convertida numa dizima periódica? 

a) 
5

3
 

b) 
2

5
 

c) 
11

4
 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A cidade com maior população no Paraná é Curitiba. 
b) O principal objetivo, do Programa do governo Federal, Bolsa família é combater a pobreza no país. 
c) Na agricultura orgânica combate-se as pragas com produtos químicos.  
d) O estado do Paraná tem 3 senadores. 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
1 - Os direitos dos cidadãos é garantido pela constituição. 
2 - O governador do Paraná e o Senhor Roberto Requião.  
3 - Provopar é o programa de voluntariado do Paranaense. 
4 - O Paraná fica na região Centro Oeste do Brasil.  
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3  
b) apenas 1, 3, 4 
c) apenas 2, 3, 4 
d) todas as afirmações acima estão corretas 
 
13 - Assinale a alternativa correta: 
1 – Leópolis tornou-se município no ano de 1951. 
2 – Leópolis localiza-se no norte Pioneiro do Estado do Paraná. 
3 – Leópolis pertenceu ao Município de Cornélio Procópio. 
4 – Leópolis iniciou o seu povoado pela Companhia Agrícola Barboza. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3  
b) apenas 1, 3, 4 
c) apenas 2, 3, 4 
d) todas as afirmativas estão corretas 
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14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A Prefeitura de Leópolis recebeu dois ônibus novos para transporte escolar.  
b) Quem nasce em Leópolis é cidadão Leopodinense. 
c) Foi realizado em Leópolis no último mês de dezembro, a 66ª Ação Coperar, do Governo do Estado, com objetivo de 
oferecer serviços gratuitos de apoio a cidadania e inclusão social. 
d) O hino de Leópolis tem letra e música de Sebastião Lima. 
 
15 - Ser Agente de Saúde é, antes de tudo, ser alguém que se identifica em todos os sentidos com a própria 
comunidade, principalmente na cultura, linguagem, costumes; precisa gostar do trabalho. Gostar 
principalmente de aprender a repassar as informações, entender que ninguém nasce com o destino de morrer 
ainda criança ou de ser burro. Essa fala faz parte do texto escrito pela ACS de Recife – PE: 
a) Tereza Ramos de Souza. 
b) Tereza de Souza Ramos. 
c) Tereza de Souza e Silva. 
d) Tereza da Silva e Souza. 
  
16 - Um conjunto de Deputados escreveu a Constituição Federal de 1.988. Em um de seus artigos está essa nova 
maneira de entender saúde. “Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e, ao acesso Universal e igualitária às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Esse artigo é: 
a) Artigo 192 da Constituição Federal de 1988. 
b) Artigo 194 da Constituição Federal de 1988. 
c) Artigo 196 da Constituição Federal de 1988. 
d) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988. 
        
17 - É uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde 
estabelecida pela Constituição de 1988 e, posteriormente pelas leis que regulamentam; é portanto um novo 
sistema de saúde que está em construção: 
a) SUDS 
b) INAMPS 
c) SUS 
d) INPS 
         
18 - São ações específicas para prevenir riscos e exposição às doenças, ou seja, para manter o estado de saúde. 
Como por exemplo: As ações de tratamento da água para evitar a cólera e outras doenças. Está se falando em: 
a) Promoção 
b) Proteção 
c) Recuperação 
d) Participação 
    
19 - É entendida como uma redistribuição das responsabilidades às ações e serviços de saúde entre os vários 
níveis de governo, a partir da idéia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá 
de acerto. Está se falando em: 
a) Regionalização 
b) Hierarquização 
c) Resolutividade 
d) Descentralização 
    
20 - O Agente de Saúde é um agente de mudança, ele precisa estar atento aos 04 verbos importantes no seu 
trabalho e que refletem a maioria das suas ações. Esta é uma ação que ele realiza diariamente. É a ação de 
examinar cuidadosamente os diferentes aspectos de um problema com as pessoas para encontrar com elas as 
melhores soluções. Está se falando em: 
a) Orientar 
b) Acompanhar 
c) Encaminhar 
d) Identificar 
            
21 - O exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS-, regulamentada pela lei: 
a) Lei nº 10.570, de julho de 2002. 
b) Lei nº 10.750, de julho de 2002. 
c) Lei nº 10.705, de julho de 2002. 
d) Lei nº 10.507, de julho de 2002. 
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22 - Qual é a portaria que, estabelece como atividade do ACS a orientação às famílias e à comunidade para 
prevenção e o controle das doenças endêmicas e resolve no seu artigo 1º definir as atribuições do ACS na 
prevenção e no controle da Malária e da Dengue? 
a) Portaria 1.868, de dezembro de 1997. 
b) Portaria 1.886, de dezembro de 1997. 
c) Portaria 1.688, de dezembro de 1997. 
d) Portaria 1.806, de dezembro de 1997. 
  
23 - É preparar e organizar bem uma ação, decidir o que fazer e acompanhar a sua execução, reformular as 
decisões tomadas, redirecionar a sua execução, se necessário e avaliar os resultados ao seu término. Acompanhar 
a execução das ações, é importante para verificar se os objetivos pretendidos estão sendo alcançados ou não. Está 
se falando em: 
a) Planejar 
b) Acompanhar 
c) Preparar 
d) Avaliar 
  
24 - É uma doença que ocorre quando o agente se encontra na água: 
a) Escabiose 
b) Diarréias 
c) Dengue 
d) Sarampo 
  
25 - Agente infeccioso que pode causar algumas doenças como a tuberculose, a difteria, o tétano, a coqueluche, 
certas diarréias e a sífilis. Está se falando em: 
a) Fungos 
b) Vírus 
c) Protozoários 
d) Bactérias 
     
26 - Para o Agente de Saúde que integra a equipe de profissionais da área da saúde diretamente com a 
população, fazendo orientações e educação em saúde, essas informações fortalecem suas ações no controle de 
infecções tão indesejadas, vacinação em caso de epidemia, evitar aglomerações, manter o ambiente arejado e 
quimioprofilaxina de comunicantes. Está se falando em: 
a) Poliomielite 
b) Rubéola 
c) Meningite Meningocócica 
d) Sarampo 
  
27 - Herpes genital, cancro mole, linfogranulomas venéreos, donovanose e sífilis são doenças sexualmente 
transmissíveis, são classificadas em doenças que causa: 
a) Corrimentos 
b) Verrugas 
c) Queimaduras 
d) Feridas 
   
28 - Falar em saúde envolve também falar em saúde bucal. Como o Agente de Saúde tem a missão de melhorar a 
saúde da população entende-se também, realizar a promoção da saúde bucal da sua área de abrangência. Para 
promover a saúde bucal cabe ao Agente de Saúde, durante as visitas domiciliares. Exceto: 
a) Identificar as famílias com necessidades de tratamento odontológico e encaminhar à unidade de referência. 
b) Fazer aplicação de flúor na sua área de abrangência. 
c) Estimular e executar medidas de promoção da saúde, atividades educativas e preventivas em saúde bucal. 
d) Sensibilizar as famílias para a importância da saúde bucal. 
  
29 - Quem quer ter filhos deve ter relações sexuais nos dias férteis e, quem não os quer deve abster-se de  
relações sexuais ou a determinação do período fértil. A ovulação costuma acontecer quantos dias antes da  
menstruação? Podendo haver uma variação de 02 dias para mais ou para menos. 
a) 12 dias antes da menstruação 
b) 10 dias antes da menstruação 
c) 14 dias antes da menstruação 
d) 15 dias antes da menstruação 
 
30 - É uma ação do Agente de Saúde e, o melhor momento para conversar com a família com calma sobre o 
crescimento e o desenvolvimento da criança, verificar o Cartão da Criança, reforçar o que a família vem fazendo 
e trazer outras informações que favorecem os cuidados e a aprendizagem dessa criança. Está se falando em: 
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 a) Entrevista 
 b) Orientação 
 c) Visita domiciliar 
 d) Acompanhamento 







