
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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“Transporta o Céu para o chão” 
 
 Era um mendigo seresteiro, um misto de coitado e boêmio, que bebeu um pouco mais e ficou alegre. Ora, 
a alegria de um mendigo resume-se num canto romântico misturado aos palavrões da revolta, único lenitivo para 
suas amarguras. Os mendigos, em geral, não dizem palavrão, porque vivem da caridade pública. Mas este, de 
Salvador, de São Salvador, Bahia, tinha bebido umas e outras, talvez com outros humildes como ele, no Cais dos 
Saveiros, talvez numa tendinha da beira da praia.Isto não ficou esclarecido. 
 Sabia-se apenas que era um mendigo que – de repente – virou seresteiro e saiu cantando pelas ruas de 
Salvador, subindo e descendo suas ladeiras, momentaneamente alegre: 
 – “A Deusa /da minha rua / tem uns olhos onde a Lua / costuma se embriagar” – cantava ele. 
 Depois parava, meditava sobre o que cantara, sorria e dizia o seu sonoro e honesto palavrão: - Quem 
costuma se embriagar sou eu, ora... – e arrematava com o palavrão. E lá ia cantando: 
 – “Nos seus olhos eu suponho / que o sol / num doirado sonho / vai claridade buscar”. 
 Cantando. O mendigo chegou a uma praça e parou encantado em frente a uma casa.Era uma casa muito 
grande, parecia um palácio e todo bêbado é um rei. Ele deve ter imaginado uma seresta para sua rainha e 
cantou: 
 – “Na rua /numa poça d’água / espelho da minha mágoa / transporta o Céu para o chão”. 
 Outra vez sorriu e outra vez praguejou seus palavrões. Foi então que um homem, vivendo ali seus dias e 
suas noites, _____________ das _____________ do mundo, sem mais um resto de temperança, de compreensão, 
achou que o mendigo estava lhe faltando com o respeito e chamou a Polícia. 
 Pombas! A Polícia. Esta mesmo é que não ia compreender nunca o sonho do mendigo-rei. Chegou e 
tentou agarrá-lo à força. 
 – Assim não – gritou o intrépido monarca: - Assim não. 
 Mas o policial insistiu e deu-lhe um tranco. O rei foi magnífico na sua dignidade,esfregando um bofetão 
certeiro e merecido nas fuças do policial. Um companheiro do esbofeteado sacou da arma e fez fogo. Morreu o 
rei, morreu o seresteiro, morreu o mendigo. 
 Caiu desfalecido na calçada, veio-lhe uma estranha impressão e ele morreu: “Na rua / uma poça d’água / 
transporta o Céu para o chão” – cantara ele ainda ______________. Mas desta vez não. A poça era de sangue. 

Stanislaw Ponte Preta. O homem ao lado. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1958, p. 49. 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) izolado – miséria – a pouco.     c) isolado – mizéria – há pouco. 
b) isolado – miséria – há pouco.     d) izolado – mizéria – a pouco. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I – A alegria do mendigo resumia num canto romântico misturado aos palavrões da revolta. 
II – Segundo o autor, mendigos não costumam dizer palavrões, porque vivem da caridade alheia. 
III – O texto tem como tema a questão dos direitos humanos e a violência dos policiais, desproporcional ao revide 
do bêbado. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas I e III estão corretas. 
d) I – II e III estão corretas. 
 
03 - Assinale a alternativa correta que apresenta a palavra escrita corretamente: 
a) abacachi 
b) laranga 
c) ameicha 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
04 - Com referência à ortografia oficial e às regras de acentuação de palavras, assinale a alternativa incorreta: 
a) As palavras romântico, pública e bêbado são proparoxítonas. 
b) As paroxítonas como boêmio, palácio e mágoa são acentuadas porque terminam em ditongo. 
c) O vocábulo resume se escreve com S mas tem o som de Z, assim como busina e deslise. 
d) Os ditongos ou e oi podem ser utilizados indistintamente com em dourado – doirado // louro – loiro. 
 
05 - Assinale a alternativa que apresenta a separação silábica correta: 
a) pro - fes - sor 
b) ca - rro 
c) abdo - mi - nal 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
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06 - Analise as afirmativas quanto ao gênero e número dos substantivos e assinale a incorreta: 
a) De acordo com a norma culta, o plural no diminutivo dos substantivos sol e mar são soizinhos e marezinhos. 
b) Para formar o plural do substantivo chão acrescenta-se um S à forma singular assim como cidadão e cristão. 
c) O substantivo masculino homem tem como feminino mulher que são formados por radicais diferentes, assim como 
carneiro e frei. 
d) Os substantivos monarca e policial, classificam-se como uniformes sobrecomuns por apresentarem uma só forma 
para os dois gêneros. 
 
07 - Um aplicador ganhou R$ 210,00 de juros simples, no final de 7 meses, a taxa de 24% ao ano. Qual foi o 
capital aplicado? 
a) R$ 1800,00       c) R$ 1500,00 
b) R$ 1650,00       d) nenhuma das alternativas anteriores  
 
08 - Calcule a área de um triângulo eqüilátero cujo lado mede 6 cm. 

a) 29 3A cm=       c) 218A cm=  

b) 29A cm=    d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - João comprou um produto à R$ 100,00. Após 3 meses vendeu esse mesmo produto por R$ 136,00. Qual a 
taxa de juro simples ao mês aplicado ao produto por João?  
a) 12%  
b) 22% 
c) 18% 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Transforme 10.000 Kg em gramas: 
a) 100.000.000 gramas     c) 100.000 gramas 
b) 1,000 gramas      d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Em que ano foi fundada a Companhia de Terras do Norte do Paraná? 
a) 1.922.       c) 1.924. 
b) 1.923.      d) 1.925. 
 
12 - Na planta original de Lovat (atualmente Mandaguari), para se identificar as ruas, foram utilizados nomes 
de: 
a) Letras do alfabeto e números.    c) Políticos paranaenses. 
b) Pioneiros que colonizaram a região.   d) Rios brasileiros e europeus. 
 
13 - Qual dos cargos abaixo será preenchido através do “Voto Proporcional” nas próximas eleições? 
a) Deputado Federal.     c) Presidente da República. 
b) Governador de Estado.     d) Senador da República. 
 
14 - Quantas vezes o povo brasileiro já votou para Presidente da República, depois do término da “Ditadura 
Militar” que foi implantada com o “Golpe de 1.964’? 
a) 4 (quatro) vezes.     c) 6 (seis) vezes. 
b) 5 (cinco) vezes.     d) 7 (sete) vezes. 
 
15 - De acordo com a Lei n°6437/77, em seu art. 4°, as infrações sanitárias classificam-se em leves, graves e 
gravíssimas, onde: 
a) São consideradas leves aquelas em que o infrator seja beneficiado por uma circunstância grave. 
b) São consideradas moderadas aquelas em que o infrator seja beneficiado por duas circunstãncias atenuantes. 
c) São consideradas graves aquelas em que for verificada uma circunstância agravante. 
d) São consideradas gravíssimas aquelas em que seja verificada a existência circunstâncias atenuantes. 
 
16 - Para a imposição de penalidade e a sua graduação a autoridade sanitária levará em conta as circunstâncias 
atenuantes e agravantes, a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde pública e os 
antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias. Então dentre as circunstâncias atenuantes e agravantes 
podemos citar, respectivamente:  
a) Atenuante como a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento; Agravante como ser o 
infrator reincidente. 
b) Atenuante como o ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má fé; Agravante como ter o infrator 
sofrido coação, a que podia resistir, para a prática do ato. 
c) Atenuante quando o infrator coagir outrem para a execução material da infração; Agravante como a errada 
compreensão da norma sanitária, admitida como escusável, quanto patente à incapacidade do agente para entender o 
caráter ilícito do fato. 
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d) Atenuante como ter a infração conseqüências calamitosas à saúde pública; Agravante como ser o infrator primário, e 
a falta cometida, de natureza leve. 
 
17 - Segundo a Lei n° 8080/90 e seu art. 2º é relatado que a saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Este provimento se dá através de 
ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, que constitui o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) são:  
a) A identificação mas sem divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
b) A formulação de política de saúde destinada a promover, no campo econômico e social, redução de riscos de doenças 
e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades curativas. 
d) Formular Políticas de saúde e controlar a execução destas políticas. 
 
18 - De acordo com a Lei n°9.782/99, em seu Capítulo II, a competência da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária é: 
a) Cabe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proceder à revisão periódica dos planos de saúde. 
b) Incumbe à Agência, independente da legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços 
que envolvam risco à saúde pública. 
c) Atuará como entidade administrativa dependente, sendo-lhe assegurada, nos termos da Lei n°9.782/99, as 
prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições. 
d) Promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização 
de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das 
tecnologias a eles relacionadas, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. 
 
19 - A Dengue é uma doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como 
se apresente: infecção inaparente, dengue clássico (DC), febre hemorrágica da dengue (FHD) ou síndrome do 
choque da dengue (SCD). Atualmente, é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano e constitui sério 
problema de saúde pública no mundo. Ocorre e dissemina-se especialmente nos países tropicais, onde as 
condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do mosquito vetor do gênero Aedes. 
Quais são as espécies de mosquitos do gênero Aedes responsáveis em transmitir a Dengue? 
a) dolosus e anopheles 
b) aegypti e albopictus 
c) bidens e albopictus 
d) pipiens e chidesteri 
 
20 - Além das serpentes, é muito importante prestar atenção a outros animais peçonhentos como aranhas, 
escorpião, taturanas, abelhas, vespas e formigas. Sabemos que as aranhas são animais artrópodes pertencentes à 
ordem araneae da classe dos aracnídeos. Em especial podemos citar a aranha marrom e a aranha armadeira que 
possuem as seguintes características, respectivamente: 
a) Marrom-acinzentada, após a picada ocorre forte dor imediata e intensa e é do gênero Phoneutria / Marrom-
esverdeada muitas vezes a picada não é dolorosa e faz parte do gênero Loxosceles. 
b) Marrom-esverdeada muitas vezes a picada não é dolorosa e faz parte do gênero Loxosceles / Marrom-acinzentada, 
após a picada ocorre forte dor imediata e intensa e é do gênero Phoneutria. 
c) Marrom-amarelada com picada sempre dolorosa e faz parte do gênero Latrodectus / Marrom-acinzentada, após a 
picada ocorre forte dor imediata e intensa e é do gênero Loxosceles. 
d) Marrom-cobre com picada não dolorosa e faz parte do gênero Phoneutria / Marrom-acinzentada, após a picada 
ocorre forte dor imediata e intensa e é do gênero Latrodectus. 
 
21 - Toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade e está sujeita à 
vigilância da qualidade da água. Então podemos considerar uma água potável quando: 
a) Quando a água para o consumo humano possui ausência de E. coli ou coliformes termotolerantes em 10 ml. 
b) Quando a água na saída do tratamento possui ausência de E. coli ou coliformes termotolerantes em 1000 ml. 
c) Quando a água para o consumo humano possui ausência de E. coli ou coliformes termotolerantes em 100 ml. 
d) Quando a água na saída do tratamento possui ausência de E. coli ou coliformes termotolerantes em 50 ml. 
 
22 - A Taturana, também conhecida como tatarana, marandová, lagarta de fogo ou mondrová é o estágio larval 
(lagarta) das mariposas (Brasil) ou traças (Europa) do gênero Lonomia, entre outras. Estas lagartas possuem 
pilosidades e são potencialmente perigosas. Há algumas espécies com venenos poderosos, como a Lonomia 
obliqua, denominadas "taturanas assassinas", que podem provocar hemorragia, insuficiência renal e até levar à 
morte. Então podemos afirmar sobre a lagarta do gênero Lonomia: 
a) São animais considerados venenosos por produzirem veneno, e possuem um aparelho inoculador. 
b) Provocam o envenenamento ativo (por contato). 
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c) Possuem o corpo revestido de espinhos (semelhante a um pinheirinho) que contêm uma poderosa toxina. 
d) Vivem agrupadas alimentando-se de frutos durante o dia. 
 
23 - A ESQUISTOSSOMOSE é uma doença infecciosa parasitária provocada por vermes do gênero Schistosoma, 
inicialmente assintomática, que pode evoluir até as formas clínicas extremamente graves. É também conhecida 
como, “xistose”, “xistosa” “xistosomose”, “doença dos caramujos”, “barriga d’água” e “doença de Manson-
Pirajá da Silva”. É doença de veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre quando o indivíduo suscetível entra em 
contato com águas superficiais onde existam caramujos, hospedeiros intermediários, liberando cercárias. Sobre a 
esquistossomose é correto afirmar: 
a) Qualquer pessoa independente de sexo, cor (raça), idade, uma vez entrando em contato com as cercárias, pode vir a 
contrair a doença. 
b) O homem infectado elimina ovos viáveis de S. mansoni por meio de secreções nasofaringeas. 
c) A vigilância e controle deverão ser feita nas áreas focais e na área endêmica. 
d) As cercárias penetram no homem (hospedeiro definitivo) por meio de gotículas que são inaladas. 
 
24 - A licença sanitária é o instrumento pelo qual o estabelecimento público ou privado torna-se habilitado para 
o funcionamento. Deve ser expedida pelas Secretarias Municipais de Saúde ou pela Secretarias Estaduais de 
Saúde, observadas as competências. Então sobre o licenciamento sanitário é correto afirmar: 
a) Os estabelecimentos de interesse à saúde devem apresentar à autoridade sanitária competente, no ato do 
funcionamento, sem prejuízo de outras exigências legais, a relação dos serviços técnicos que compõem sua estrutura e 
memorial descritivo de atividades. 
b) A expedição ou renovação da licença sanitária é condicionada à inspeção pela autoridade sanitária competente. 
c) O documento da Licença Sanitária deve ser guardado em local seco e limpo evitando assim borrões de tinta, 
sujidades e avarias no documento, devendo ser apresentado quando lhe for solicitado. 
d) Não há necessidade de comunicar as autoridades sanitárias sobre o encerramento das atividades. 
 
25 - A leptospirose é uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro pode variar desde um processo 
inaparente até formas graves. É uma zoonose de grande importância social e econômica por apresentar elevada 
incidência em determinadas áreas. Sua letalidade, que pode chegar a até 40% dos casos mais graves. Sobre esta 
zoonose é correto afirmar: 
a) Sua ocorrência está relacionada às precárias condições de infra-estrutura sanitária e alta infestação de roedores 
infectados. 
b) Os reservatórios são os animais sinantrópicos e selvagens. 
c) O principal reservatório é constituído pelos roedores sinantrópicos (domésticos) das espécies Rattus rattus (rato de 
telhado ou rato preto) e Mus musculus (camundongo ou catita). 
d) O Mus musculus é o principal portador da Leptospira icterohaemorraghiae, uma das mais patogênicas para o 
homem.  
 
26 - O complexo Teníase/Cisticercose é causado por um mesmo parasita, porém com uma fase de vida diferente. 
A teníase ocorre devido à presença de Taenia solium adulta ou Taenia saginata dentro do intestino delgado dos 
humanos, que são os hospedeiros definitivos; a cisticercose ocorre devido presença da larva (chamada 
popularmente de canjiquinha) que pode estar presente em hospedeiros intermediários, onde os mais comuns são 
os suínos e os bovinos, onde os humanos acidentalmente podem abrigar esta forma. Sobre o complexo 
Teníase/Cisticercose é correto afirmar: 
a) O indivíduo adquire cisticercose ingerindo cistos contidos na carne crua ou mal passada. 
b) O indivíduo adquire teníase ingerindo ovos de Taenia presente na carne crua ou mal passada. 
c) O indivíduo adquire cisticercose ingerindo frutas contaminadas com os cisticercos. 
d) O indivíduo adquire teníase ingerindo carne crua ou mal passada contendo cisticercos. 
 
27 - De acordo com a Lei Federal n° 8080/90, também chamada ¨Lei Orgânica de Saúde¨ em seu campo de 
atuação dentro do Sistema Único de Saúde podemos citar, EXCETO: 
a) De Vigilância Sanitária. 
b) De Vigilância Epidemiológica. 
c) De Recursos Humanos. 
d) De Saúde do Trabalhador. 
 
28 - Não são consideradas “outras fontes” de financiamento do SUS, conforme a Lei Federal 8.080/90, os 
recursos provenientes: 
a) Do orçamento da seguridade social. 
b) De ajuda, contribuições, doações e donativos. 
c) De alienações patrimoniais e rendimentos de capital. 
d) Dos serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. 
 
29 - Considerando os termos da Lei Federal nº 8080/90 indique abaixo o critério para estabelecimento de valores 
a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios: 
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a) O perfil demográfico da região. 
b) A existência de câmaras de compensação ambulatorial. 
c) O número de unidades de saúde. 
d) A incidência de casos de qualquer doença. 
 
30 - Os vasos sanitários, os mictórios e demais aparelhos destinados a receber dejetos, devem ser de material liso, 
impermeável, contínuo, resistente à corrosão, de fácil limpeza e desinfecção, obedecidas às normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. Sobre aparelhos sanitários podemos afirmar: 
a) É proibida a instalação de aparelhos sanitários, pias ou lavatórios construídos de material poroso. 
b) Os mictórios serão providos de dispositivos de lavagem ligados às caixas de descargas ou válvulas de descarga. 
c) É vedada a instalação de bidês e/ou duchas higiênicas em instalações sanitárias de uso público. 
d) Todas estão corretas. 







