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I N S T R U Ç Õ E S

Leia ATENTAMENTE as INSTRUÇÕES abaixo, antes de iniciar a PROVA:

1. Você CANDIDATO recebe, juntamente com este Caderno de Provas, o Cartão-Resposta, único e insubstituível.
Confira a escrita correta do seu nome e o cargo escolhido, constante no Cartão-Resposta.

2. Assine o seu Cartão-Resposta (GABARITO) no campo indicado.

3. O Caderno de Provas contém 20, 30 ou 60 questões, conforme o cargo escolhido, todas com 5 (cinco) alternativas.

4. Para cada questão assinale apenas UMA resposta.

5. A Nota da Prova Objetiva será a média aritmética das notas obtidas nas respectivas matérias, as quais serão
avaliadas em uma escala de zero a dez pontos (com critérios de arredondamento previstos no Edital – item 7.2),
conforme os acertos de questões pelo candidato.

5.1. O valor de cada questão das provas para as respectivas matérias é:
a) matérias com 10 questões: cada questão vale 1 (um) ponto;
b) matérias com 20 questões: cada questão vale 0,5 (meio) ponto;
c) matérias com 30 questões: cada questão vale 0,33 (trinta e três décimos) de ponto.

5.1.2. Será classificado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada matéria,
sendo eliminado do Concurso aquele que não atingir esta pontuação.

6. Para os cargos que exigirem provas objetivas e de títulos, a nota final será a média ponderada entre a média aritmética
das provas objetivas com a nota da prova de títulos, nos termos do Edital – item 5.

7. O Caderno de Provas somente será trocado se apresentar problema de impressão; caso isso ocorra, solicite ao Fiscal
de Sala que tome as providências necessárias.

8. Ao terminar a Prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o seu Cartão-Resposta e o seu Caderno de Prova.

9. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte da PROVA.

9.1. Problemas em questões podem ser comunicados ao Fiscal de Sala. Contudo, NÃO AGUARDE RESPOSTA, pois a
ocorrência constará em ata, pelo Fiscal de Sala, para que a respectiva questão seja analisada posteriormente. Na
dúvida, assinale a que mais lhe convier.

10. Sobre o Cartão-Resposta (GABARITO):
- preencha totalmente o círculo correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica tinta azul ou preta;
- não será fornecido outro Cartão-Resposta;
- não será atribuído ponto à questão: que tenha como resposta mais de uma alternativa assinalada no Cartão-Resposta;
em branco ou que contenha rasuras;
- o Cartão-Resposta será lido por leitora ótica.

11. Na última página do Caderno de Provas, há uma grade para anotar as suas respostas; recorte-a e leve-a consigo.

12. A duração da PROVA é de 4 (quatro) horas, já incluso o tempo de preenchimento do Cartão-Resposta.

13. A saída do candidato somente será permitida depois de transcorrida 1 (uma) hora do início da PROVA.

14. Os três últimos candidatos a terminar a PROVA deverão permanecer na respectiva sala para o lacramento do envelope
com os Cartões-Resposta (GABARITOS).

15. As PROVAS Objetivas e o Gabarito Oficial, contendo as alternativas corretas às respectivas questões, serão divulgados
a partir das 18 horas do dia 08 de fevereiro,  no endereço eletrônico www.campomourao.pr.gov.br .

16. Será publicado no Órgão Oficial  do  Município  e  no  site www.campomourao.pr.gov.br o  Edital  de  Resultado  da
Prova Objetiva, a partir do dia 17 de fevereiro de 2010.

Campo Mourão, 7 de fevereiro de 2010.
A COMISSÃO

Assistente de Vigilância Sanitária
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Considero o texto (imagens) abaixo, retiradas do Jornal Folha de São Paulo (2000), para responder as
questões 1 e 2:

Em relação às funções de linguagem, marque a opção que melhor registra a correspondente ao texto acima:
a) há o predomínio da função emotiva ou expressiva, pois há ênfase no emissor;
b) há o predomínio da função fática, cuja ênfase está no contato entre o emissor e o receptor;
c) há o predomínio da função poética, pois a ênfase está na mensagem;
d) há o predomínio da função referencial ou denotativa, cuja ênfase está no contexto;
e) há o predomínio da função conativa ou apelativa, pois há ênfase no destinatário.

Considerando que as imagens acima dizem respeito a um momento específico do futebol, a cobrança
do pênalti, observe as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a opção correta:
I) a imagem 1 representa o ponto de vista do goleiro, que se sente seguro e confiante para a defesa;
II) a imagem 1 representa o ponto de vista do batedor, que vê o goleiro como uma “muralha”, que

dificulta o seu objetivo;
III) a imagem 2 representa o ponto de vista do goleiro, que vê o batedor com maiores possibilidades

de alcançar seu objetivo (marcar o gol), do que ele (de defender);

É correto afirmar que:
a) somente a afirmativa I está correta;
b) somente a afirmativa II está correta;
c) somente a afirmativa III está correta;
d) somente as afirmativas I e II estão corretas;
e) as afirmativas I, II e III estão corretas.

Use o texto abaixo (imagem) para responder a questão 3.

Imagem 1: Imagem 2:

Questão 01

Questão 02

Disponível em
<http://ivancabral.blogspot.com/2009/10/charge-do-
dia-olimpiadas-2016.html>. Acesso em 15 dez. 2009.

Assistente de Vigilância Sanitária
PROVA DE PORTUGUÊS
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Questão 03

Considere as seguintes afirmativas:
I. A charge refere-se ao fato de as Olimpíadas de 2016 serem realizadas no Brasil.
II.  Nesse texto, são representadas as imagens da Estátua da Liberdade (dos Estados Unidos) e do

Cristo Redentor (do Rio de Janeiro), esse de forma parodiada.
III. A representação da imagem do Cristo Redentor, no texto 2, sugere uma idade superior à da imagem

real, pela barba e pela postura.
IV. Assim como a Estátua da Liberdade representa a independência dos Estados Unidos, o Cristo

Redentor representa a independência do Brasil.

Em relação às afirmativas acima, assinale a alternativa correta:
a) somente a alternativa II está correta;
b) somente as alternativas I e II estão corretas;
c) somente as alternativas II e III estão corretas;
d) as alternativas I, II e III estão corretas;
e) todas as alternativas estão corretas.

O texto abaixo foi retirado da Coluna Charges & Piadas, do site TV Canal 13. Considere-o para responder
as questões de 4 a 7.

Olimpíadas 2016 Terá Novas Modalidades

08/10/2009 05:12h
A O.O.O.O.O (Oitava Organização Olímpica Oficial Ordinária) decidiu esta tarde que, em função da
nova cidade anfitriã, criará várias novas modalidades. Entre elas destacam-se: Corrida com Barreira
Policial, Arrastão Sincronizado, Surf de Trem, Arremesso de Corpo na Vala, Assalto à Distância por
Celular, Passagem de Baseado e Assalto Triplo com Tiro à Esmo. Já o Xadrez não foi nem considerado
porque é uma modalidade em extinção.
Disponível em
<http://www.tvcanal13.com.br/colunas/olimpiadas-2016-tera-novas-modalidades-5850.asp>. Acesso em 15 dez. 2009.

Sobre o texto acima, está errada uma alternativa. Identifique-a:
a) a modalidade de xadrez será, de fato, extinta das próximas edições dos Jogos Olímpicos;
b) para a construção dos sentidos desse texto, é necessária, além da materialidade linguística, também,

a retomada de alguns conhecimentos de mundo, exclusivamente, por parte do leitor;
c) quanto aos conhecimentos de mundo, o leitor deve relacionar as novas modalidades de esporte às

situações cotidianas da cidade sede das Olimpíadas de 2016;
d) apesar de não ser citado o termo Rio de Janeiro, já no título, o leitor pode entender sobre qual cidade

se trata, já que, anteriormente à data de publicação desse texto, foi divulgada, em rede mundial, a
cidade sede das Olimpíadas de 2016;

e) fica evidente no texto uma crítica ao sistema de segurança pública da cidade sede das Olimpíadas de 2016.

Marque a alternativa correta:
a) “criará”, na linha 2, está relacionado à “nova cidade anfitriã”, citada anteriormente;
b) “criará”, na linha 2, está relacionado à “Oitava Organização Olímpica Oficial Ordinária”, citada

anteriormente;
c) “decidiu”, na linha 1, está incorretamente conjugado, de acordo com as regras da norma padrão da

língua portuguesa, pois tem mais de um núcleo, sendo a forma correta “decidiram”;
d) em relação à conjugação verbal, “decidiu” está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo;
e) a palavra “arremesso”, na linha 3 desse texto, pertence à classe gramatical dos verbos, e está conjugada

na primeira pessoa do singular: (eu) arremesso.

Questão 04

Questão 05
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De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a opção incorreta:
a) na palavra “anfitriã”, linha 2, o til é uma notação léxica, tal qual  na  palavra ímã, por exemplo;
b) na palavra “triplo”, na linha 4, há dois casos de encontro consonantal, ambos perfeitos;
c) na linha 3, a palavra “corrida” tem 7 letras e 6 fonemas, uma vez que o número de letras e fonemas

não precisa ser, necessariamente, o mesmo;
d) a palavra “surf”, linha 3, por não estar destacada, mostrando que não pertence à língua portuguesa,

deveria ser grafada com e: surfe;
e) a correta divisão silábica das palavras “arremesso” e “distância”, nas linhas 3 e 4, respectivamente,

é: ar-re-mes-so e dis-tân-ci-a.

Quanto à intertextualidade, analise as afirmações abaixo e, em seguida, marque a opção correta:
I. O texto acima, ao supor a criação de  novas modalidades olímpicas, faz um intertexto com outros

textos previamente existentes, mas não específicos.
II. Há, no texto, intertextualidade enquanto paráfrase, ou seja, a ideia do texto fonte permanece, mas

expressa de outra forma.
III. Há no texto a intertextualidade enquanto paródia, pois a ideia do texto fonte é contestada e

ridicularizada.
IV. Por ser uma paródia, o assunto é abordado, nesse texto, de maneira cômica e contestadora, levando

o leitor a refletir criticamente sobre o mesmo.
V. Por ser uma paráfrase, o assunto é abordado, nesse texto, de modo a atualizar e reafirmar os

sentidos já ditos no texto fonte.

A opção correta é:

a) somente as alternativas I, II e V estão corretas;
b) somente as alternativas III e IV estão corretas;
c) somente as alternativas I, III e IV estão corretas;
d) somente as alternativas I, II e V estão corretas;
e) somente a alternativa I está correta.

Questão 06

Questão 07

Veja os textos 1 e 2, abaixo, e considere-os para responder as questões 8 e 9:

    Texto 1:             Texto 2:

CELTA SPIRIT, 06/07

Amarelo-ouro, 04 pts, flex, impecável, DH, som

Pionner, TE, AL, rodas, estepe s/ uso, particular,

única dona, 20.000km, manual, revisão em dia.

R$ 23.000,00. F: (44) 0000-0000 (Fulano de Tal).

Disponível em <http://zoabonito.com/category/carros>.
Acesso em 16 dez. 2009.

<http://www.tribunadointerior.com.br/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog
&id=63&Itemid=83>.
Acesso em 16 dez. 2009.
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Questão 08

Em relação aos textos 1 e 2, acima, observe as seguintes afirmativas e, em seguida, marque a opção correta::

I) quanto ao plural dos adjetivos compostos, a forma correta para o adjetivo “amarelo-ouro”, na linha
2 do texto 2, quando adjetivando o substantivo “Celta” no plural, é celtas amarelo-ouro;

II) o adjetivo “impecável”, linha 2 do texto 2, é invariável quanto ao gênero, independente de adjetivar
um substantivo masculino ou feminino;

III) na expressão “a escolha celta”, no texto 1, o plural do substantivo “escolha” é escolhas;

É correto afirmar que:
a)    somente a afirmativa II está correta;
b)   somente a afirmativa III está correta;
c)    somente a afirmativa I está correta;
d)   somente as afirmativas II e III estão corretas;
e) as afirmativas I, II e III estão corretas;

Sobre os textos acima, marque a alternativa incorreta:

a) o texto 1 pode ser classificado como um texto publicitário, por se tratar de um anúncio da empresa
Chevrolet sobre o “Celta Nova Geração”;

b) no texto 2 predominam sequências descritivas, uma vez que o autor descreve todos os detalhes do
carro a ser vendido;

c) no texto 1 há o trocadilho entre as palavras certa e “celta” (na expressão “a escolha celta”),
aproveitando a semelhança fonética de ambas e, ainda, fazendo referência à fala típica do
personagem de historinhas em quadrinhos Cebolinha;

d) no texto 2 predominam sequências narrativas, uma vez que o autor narra, detalhadamente, todas
as características, incluindo itens e acessórios, do carro a ser vendido;

e) os dois textos tratam do mesmo assunto, porém, de formas diferentes.

Regência verbal é a relação que se estabelece entre verbos e seus respectivos complementos. De
acordo com a norma padrão da língua portuguesa, marque a opção incorreta:

a) quanto à regência, o verbo namorar exige um complemento com preposição, por exemplo, “Marcos
namora com Suzana há dez anos”;

b) quanto à regência, o verbo namorar exige um complemento sem preposição, por exemplo, “Pedro
namora Patrícia há dois anos”;

c) o verbo aspirar, no sentido de respirar, é transitivo direto e, por isso, exige um complemento sem
preposição, por exemplo, “Marcos aspirava o marcante perfume de Suzana”;

d) o verbo aspirar, no sentido de pretender, é transitivo indireto e, por isso, exige um complemento
com preposição, por exemplo, “Pedro aspirava a uma vida ao lado de Patrícia”;

e) no sentido de acarretar, o verbo implicar é transitivo direto, exigindo, assim, um complemento
sem preposição, como por exemplo, “Os atrasos constantes implicaram demissões”.

Questão 09

Questão 10
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PROVA DE MATEMÁTICA
Questão 11

Para que a função real  exista, que valores x pode assumir?

a) ;

b) ;

c) ;

d) ;

e) .

Questão 12

Para que valores de  é possível definir ?

a) ;

b) ;

c) ;

d) ;

e) .

Questão 13

Ao simplificar a expressão , tendo , obtemos:

a) ;

b) ;

c) ;

d) ;

e) .

Questão 14

A prefeitura de Campo Mourão irá alterar a organização das poltronas do Teatro Municipal, ficando 20
poltronas na 1ª fila, 26 na 2ª, 32 na 3ª e, assim, sucessivamente. Quantas filas serão necessárias para que
tenhamos 1278 poltronas no referido Teatro?
a) 16;
b) 18;
c) 20;
d) 21;
e) 24.

Questão 15

Visando estudar para o concurso público da prefeitura de Campo Mourão, comprei 5 livros diferentes
de matemática e 8 diferentes livros de português. Percebendo que não daria conta de estudar por todos
eles, tive que fazer uma escolha: reduzir o número de livros que utilizaria para estudar para o concurso.
Escolhi 4 livros de matemática e 4 de português. Agora, preciso organizá-los em minha estante. De
quantas maneiras posso fazer isto de forma que livros da mesma disciplina fiquem juntos?
a) 403.200;
b) 404.300;
c) 402.300;
d) 201.600;
e) 201.300.
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Questão 16

Considere as matrizes A e B, sendo  e . Considere também  e

. Sendo , calcule o valor de .
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.

Questão 17

a) ;

b) ;

c) k ;

d) ;

e) .

Para que valor de k o sistema a seguir tem solução única?

Questão 18

Para que os pontos  estejam alinhados, que valor k deve assumir?
a) 7;
b) 6;
c) 5;
d) 4;
e) 3.

Questão 19

O número de vértices de um poliedro convexo de uma face hexagonal, duas faces triangulares e cinco
faces quadrangulares é:
a) 8;
b) 10;
c) 12;
d) 14;
e) 16.

Questão 20

Na indústria Chocolate Feliz, 25 funcionários montam 50 cestas de Páscoa em 20 dias. Como a
Páscoa está se aproximando, o número de funcionários dobrou para que pudessem dar conta do
aumento de serviço. Agora, quantas cestas serão montadas em 10 dias?
a) 20;
b) 30;
c) 40;
d) 50;
e) 60.
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Questão 21

Questão 22
Questão 24

Assinale a alternativa incorreta em relação aos
princípios e diretrizes do SUS:

a) UNIVERSALIDADE - o acesso às ações e
serviços deve ser garantido a todas as pessoas,
independentemente de sexo, raça, renda, ocupação
ou outras características sociais ou pessoais;

b) EQUIDADE - é um princípio de justiça social que
garante a igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. A
rede de serviços deve estar atenta às necessidades
reais da população a ser atendida;

c) INTEGRALIDADE - conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para
cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema.

d) AUTONOMIA - preservação da autonomia das
pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

e) PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE
- ou seja, a democratização dos processos decisórios
consolidados na participação dos usuários dos
serviços de saúde nos chamados Conselhos
Municipais de Saúde.

Quando o poder público adota uma norma ou lei
sanitária e fiscaliza a sua aplicação, está fazendo
Vigilância Sanitária em:
I) água (consumo e mananciais hídricos).
II) esgoto, lixo (doméstico, industrial, hospitalar).
III) vetores e transmissores de doenças (mosquitos,

barbeiro, animais).
IV) solo e de recursos hídricos, transporte de produtos

perigosos.

Considerando o enunciado e as afirmativas acima, é
correto afirmar que:

a)    somente a afirmativa II está correta;
b)   somente a afirmativa III está correta;
c)    somente a afirmativa I está correta;
d)   as afirmativas II e III estão corretas;
e) todas as alternativas estão corretas;

Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da Lei
nº 8080/90, um conjunto de atividades que se destina,
através das ações de vigilância epidemiológica e
vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde
dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos
riscos e agravos advindos das condições de trabalho,
abrangendo todas as atividades abaixo, exceto:

a) assistência ao trabalhador vítima de acidentes de
trabalho ou portador de doença profissional e do
trabalho;

b) participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas,
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais
à saúde existentes no processo de trabalho;

c) participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização
e controle das condições de produção, extração,
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio
de substâncias, de produtos, de máquinas e de
equipamentos que apresentam riscos à saúde do
trabalhador;

d) fornecer informação ao trabalhador, a sua respectiva
entidade sindical e às empresas sobre os riscos de
acidentes de trabalho, doença profissional e do
trabalho, bem como os resultados de fiscalizações,
avaliações ambientais e exames de saúde, de
admissão, periódicos e de demissão, respeitados os
preceitos da ética profissional;

e) garantir aos Conselhos Regionais de Profissões da
Saúde, requerer ao órgão competente a interdição de
máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de
trabalho, quando houver exposição a risco iminente
para a vida ou saúde dos trabalhadores.

Entende-se por Vigilância Sanitária:

I) um conjunto de ações capazes de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde;

II) a produção e circulação de bens e a prestação de
serviços de interesse da saúde;

III) o controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionam com a saúde,
compreendidas todas as etapas de processo, da
produção ao consumo;

IV) controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Considerando o enunciado e as afirmativas acima, é
correto afirmar que:

a)    somente a afirmativa II está correta;
b)   somente a afirmativa III está correta;
c)    somente a afirmativa I está correta;
d)  somente as afirmativas II e III estão corretas;
e)  todas as alternativas estão corretas.

Na prevenção e controle de infecção hospitalar, são
necessárias as seguintes ações:

I) lavagem e anti-sepsia das mãos;
II) cuidado com paciente de risco;
III) controle do uso de antimicrobiano;
IV) controle de saúde da equipe de enfermagem;

Questão 23
Questão 25
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Questão 28

Questão 30

Considerando o enunciado e as afirmativas acima, é
correto afirmar que:

a)    somente as afirmativas I e II estão corretas;
b)   somente as afirmativas II e III estão corretas;
c)    somente as afirmativas II e IV estão corretas;
d)  somente as afirmativas I e III estão corretas;
e)  todas as alternativas estão corretas.

Assinale a resposta correta:

a) com a Vigilância Sanitária atual, ganha o
consumidor, que tem sua saúde desprotegida, e
ganha o proprietário, que pode oferecer um produto
de melhor qualidade;

b) é importante lembrar que o produtor desconhece
as normas de higiene para a proteção da saúde da
população;

c) é função da Vigilância Sanitária difundir
informações para melhorar o nível de educação
sanitária de produtores e de consumidores;

d) a Vigilância Sanitária  não gostaria de contar com
todos para ajudar-nos na função de proteger a saúde
da população;

e) nenhuma das alternativas está correta.

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS) a execução de todas as ações
listadas abaixo, exceto:

a) vigilância sanitária;
b) fiscalização do exercício profissional dos

trabalhadores de saúde;
c) vigilância epidemiológica;
d) saúde do trabalhador;
e) assistência terapêutica integral, inclusive

farmacêutica.

Coloque V para afirmativas verdadeiras e F para
afirmativas falsas e assinale a alternativa correta:

(    ) Desinfecção é a remoção de sujidade e detritos
de artigos e áreas hospitalares utilizando-se de
água e sabão, associados à ação mecânica.

(    ) Esterilização é a destruição de todas as formas de
vida microbiana mediante a aplicação de agentes
físicos e químicos.

(    ) A limpeza concorrente consiste na limpeza diária,
objetivando proporcionar o bem estar do cliente
e diminuir os riscos de infecções.

(    ) A limpeza terminal é realizada após transferências,
altas, internações prolongadas e óbitos.

A alternativa que contém a sequência correta é:
a) F, F, V, V;
b) V, F, V, V;
c) V, V, V, V;
d) F, V, V, V;
e) F, F, F, F.

O objetivo da Vigilância Sanitária é fornecer às
indústrias sob Inspeção Federal as diretrizes básicas
para apresentação, implantação, manutenção e
verificação do Plano de Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle-APPCC, assegurando que os
produtos:

a) não sejam elaborados sem perigos à Saúde
Pública;

b) não tenham padrões uniformes de identidade e
qualidade;

c) atendam às legislações nacionais e internacionais
sob os aspectos sanitários de qualidade e de
integridade econômica;

d) não sejam elaborados sem perdas de matérias-
primas;

e) sejam mais incompetentes nos mercados
nacionais e internacionais.

Algumas dicas são importantes na hora de preparar
os alimentos para evitar as Doenças Veiculadas por
alimentos, exceto:

a)   lavar as mãos antes de preparar os alimentos;
b) lavar bem os alimentos frescos como verduras,

frutas e legumes, de preferência em água corrente;
c) em caso de pessoas que apresentem feridas nas

mãos deverão desinfetar e cobrir muito bem esse
ferimento para não contaminar os alimentos;

d) pessoas com sintomas de intoxicação ou infecção
alimentar devem preparar ou manipular alimentos;

e) uma vez descongelado, um alimento não deve ser
congelado novamente.

Questão 26

Questão 29

Questão 27
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O formulário a seguir servirá, caso queira,
para anotação de suas respostas para posterior conferência

QUESTÃO      RESPOSTA     QUESTÃO     RESPOSTA

1 31
2 32
3 33
4 34
5 35
6 36
7 37
8 38
9 39
10 40
11 41
12 42
13 43
14 44
15 45
16 46
17 47
18 48
19 49
20 50
21 51
22 52
23 53
24 54
25 55
26 56
27 57
28 58
29 59
30 60







