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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 25 questões. Se não estiver completo, exija 
outro do fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo 
com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 3 horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 
Leia atentamente o texto abaixo e em seguida 
responda as questões: 
 

A VOZ DO PRÓXIMO 
Lygia Fagundes Telles 

 
 Quando ela se achou velha, calmamente 
resolveu dependurar as chuteiras (nos negócios do 
amor, nunca fora uma jogadora de primeiro time) e 
assumir a velhice com dignidade. Então ouviu a voz 
do próximo: “Que horror, mas como uma pessoa se 
entrega desse jeito, ficou até desleixada, presença 
negativa! De repente, parece que resolveu envelhecer e 
envelheceu tudo, sem nenhuma luta, isso só pode ser 
neurose, há de ver, quer provocar piedade, é uma 
punitiva!”.  
 Muito impressionada com o que ouviu ela 
resolveu reagir, lutar por uma imagem melhor. Fez 
plástica, pintou os cabelos, comprou roupas da moda e 
começou a namorar outra vez. Então ouviu a voz do 
próximo: “Mas que ridícula! Caindo de velhice e ainda 
querendo fazer charme, uma desfrutável! Já puxou a 
cara umas três vezes, se pinta feito uma palhaça, virou 
arroz-de-festa, ainda namorando um moço que podia 
ser seu filho! Devia se recolher, devia ir rezar!”. 
 Muito impressionada com o que ouviu ela 
resolveu se afastar da vida frívola, das vaidades deste 
mundo e na solidão decidiu entrar para um convento, 
quem sabe no convento se encontraria? E se 
encontrando, quem sabe encontraria Deus? Então 
ouviu a voz do próximo: “Depois de velho o Diabo 
fez-se ermitão! Vê se é possível uma vocação assim 
retardada, por que só agora essa mania de religião? 
Tudo mentira, afetação, vontade de ser original, 
imagine se vai durar... Quando descobrir que ninguém 
está ligando, deixa de bancar a santa. Pode ser também 
que esteja esclerosada, pode ser isso, esclerose!”. 
 Muito impressionada com o que ouviu ela 
resolveu sair do convento e num dia de depressão 
mais aguda decidiu se matar. Mas queria uma morte 
silenciosa, sem chamar a menor atenção – se possível 
sem deixar sequer o corpo, estava tão triste consigo 
mesma que achou que nem enterro merecia. Tirou a 
roupa para não ser identificada, dependurou na cintura 
uma sacola com pedras e entrou no rio. Então ouviu a 
voz do próximo: “Está vendo? A vida inteira ela só 
quis uma coisa, se exibir, se mostrar, uma narcisista até 
na hora em que cismou de morrer, imagine, entrar nua 
no rio! No velho estilo para provocar escândalo. Só 
para comover, mas a mim é que não convence, ao 
contrário, fiquei decepcionada, que idéia de querer 
fazer da morte um espetáculo!”. 
 Muito impressionada com o que ouviu (e 
ouviu tão mal, a voz do próximo longe demais, quase 
apagando) ela quis gritar de alegria, quis rir, rir – mas 

então era assim?  - Ô Deus – e se preocupando com 
isso, perdendo a vida, que maravilha não ter morrido, 
quer dizer que alguém entrou no rio para salvá-la? 
Maravilha, coisa extraordinária, quer dizer que... Mas 
onde estava agora? No hospital? Se estava ouvindo 
(ouvindo mal, embora!) é porque estava viva, pena não 
poder ver nem falar, o corpo também insensível, nem 
sentia o corpo mas se estava ouvindo, hem?! Se estava 
ouvindo – e livre, para sempre livre, ah, como 
demorou para entender que os outros – ah, que 
demora para se libertar, nascer. 

 
Fonte: FARACO & MOURA. Linguagem Nova. São Paulo: 

Editora Ática, 2001. 
 
01) A narrativa mostra um conflito entre as ações 
da personagem feminina e a voz do próximo. O 
que é a voz do próximo? 
 
a) A voz do próximo é somente a imaginação da 

personagem. 
b) A voz do próximo é a opinião das pessoas sobre 

ela. 
c) É a opinião de uma amiga que se intrometia em sua 

vida. 
d) A voz do próximo é a voz do povo e a voz do 

povo é a voz de Deus. 
e) É a opinião do marido dela. 
 
02) A quais conclusões chegou a personagem ao 
final do texto? 
 
a) Que não deveria ter levado tão a sério a voz do 

próximo. 
b) Que a voz do próximo não existia, e era fruto da 

sua imaginação. 
c) Ela percebeu que tudo não passou de um sonho, 

pois estava doente, em um hospital. 
d) Percebeu que deveria ter levado a sério a opinião 

dos amigos, pois só queriam ajudar. 
e) Tudo foi uma revisão da sua vida, pouco antes de 

morrer. 
 
03) Existem termos da oração que podem ser 
substituídos por pronomes, muitas vezes de forma 
diferente na linguagem formal e na linguagem 
popular. Substituindo o termo grifado no 
provérbio - “É impossível agradar a gregos e 
troianos” - por um pronome, de acordo com a 
norma culta de português do Brasil, ficaria como? 
 
a) É impossível lhes agradar.  
b) É impossível os agradar. 
c) É impossível agradar a eles. 
d) É impossível agradá-los. 
e) É impossível agradar-los 
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04) Qual é o tipo de texto predominante em “A 
voz do próximo”? 
 
a) Texto descritivo. 
b) Texto dissertativo. 
c) Texto explicativo. 
d) Texto reportagem. 
e) Texto narrativo. 
 
05) Observe a frase retirada do texto “...se entrega 
desse jeito...” . Há preposição envolvida nesta 
frase? Qual é? De que maneira a preposição está 
colocada? Assinale a alternativa abaixo que 
responde corretamente a estas questões. 
 
a) A preposição é a palavra “se” e está colocada antes 

do verbo “entregar”. 
b) A preposição é “jeito” porque indica posição e está 

no fim da frase. 
c) Há duas preposições na palavra “desse” que é a 

preposição “de” mais a preposição “se”. Mas juntos 
precisam ser escritos com dois “ss”. 

d) Não há preposição nesta frase. 
e) A preposição é “de” que foi unida com o pronome 

demonstrativo “esse”, resultando na contração 
“desse”. 

 
Matemática 

 
06) Resolvendo a expressão 6x - 27 - √64 - 5 = 0, 
encontramos para x o valor de: 
 
a) 3. 
b) 5. 
c) 2. 
d) 7. 
e) 9. 
 
07) Abasteci meu automóvel com 36 litros de 
gasolina. Para efetuar o pagamento, dei ao 
frentista duas notas de R$ 50,00. Quanto recebi de 
troco, se o litro da gasolina custava R$ 2,72? 
 
a) R$ 2,08. 
b) R$ 10,52. 
c) R$ 3,00. 
d) R$ 11,84. 
e) R$ 8,36. 
 
08) Em um shopping da capital há 96 lojas. Certo 
domingo, 25% das lojas permaneceram fechadas. 
Quantas lojas abriram naquele dia? 
 
a) 72. 
b) 41. 
c) 37. 
d) 28. 

e) 24. 
 
09) Um edifício possui 8 (oito) andares sendo que 
cada um deles tem 6 (seis) salas comerciais e cada 
sala foi projetada para abrigar 5 (cinco) pessoas. 
Quantas pessoas o edifício pode abrigar? 
 
a) 210. 
b) 180. 
c) 240. 
d) 270. 
e) 220. 
 
10) Quantos litros cabem em uma caixa que tem 
12 m3 de capacidade? 
 
a) 120. 
b) 4.500. 
c) 1.200. 
d) 12.000. 
e) 6.000. 
 

Conhecimentos Gerais  
 
11) De acordo com os dados divulgados no Diário 
Oficial da União, o último Censo, realizado em 
2010 pelo IBGE, em comparação com o realizado 
em 2000, concluiu que a população do Município 
de Francisco Beltrão/PR: 
 
a) Aumentou. 
b) Triplicou. 
c) Quadruplicou. 
d) Manteve-se a mesma. 
e) Diminuiu. 
 
12) Inicialmente, antes de se tornar Município, 
Francisco Beltrão era chamado de: 
 
a) Coração do Sudoeste. 
b) Vila Marrecas. 
c) Colônia Missões. 
d) Renascença. 
e) Terra Liberdade. 
 
13) O atual Vice-Prefeito do Município de 
Francisco Beltrão é: 
 
a) Wilmar Reichembach. 
b) Antonio Carlos Bonetti. 
c) Neldo Claus. 
d) Ademir Schmtz. 
e) Willians Roberto Costa. 
 
14) O dinheiro brasileiro já teve muitos nomes: 
Réis, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado 
Novo, Cruzeiro Real e Real, sendo este último 
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ainda vigente. Qual o ano de implantação do 
Real? 
 
a) 1988 
b) 1990 
c) 1993. 
d) 1994. 
e) 1996. 
 
15) Um dos maiores reservatórios de água doce do 
mundo, o Aquífero Guarani ocupa uma área que 
estende-se pelo subsolo dos seguintes países: 
 
a) Brasil, Argentina, Bolívia e Uruguai. 
b) Argentina, Brasil, Chile e Bolívia. 
c) Uruguai, Brasil, Chile e Paraguai. 
d) Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai. 
e) Paraguai, Brasil, Bolívia, Uruguai e Brasil. 
 

Conhecimentos Específicos  
 
16) As principais atividades do saneamento são: 
 

I. Abastecimento de água.  
II. Coleta, remoção e destinação final dos 

resíduos sólidos (lixo).  
III. Drenagem de águas pluviais.  
IV. Controle de insetos e roedores.  
V. Saneamento dos alimentos.  

 
a) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
b) Somente os itens I, II, III e IV estão corretos. 
c) Somente os itens II, IV e V estão corretos. 
d) Somente os itens I e II estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
17) Entende-se por _____________  o agravo à 
saúde na qual sua freqüência e distribuição, em 
agrupamentos humanos distribuídos em espaços 
delimitados, mantenham padrões regulares de 
variações num determinado período, ou seja, as 
oscilações na ocorrência das doenças 
correspondem somente às flutuações cíclicas e 
sazonais. 
 
a) Epidemia. 
b) Pandemia. 
c) Endemia. 
d) Etiologia. 
e) Surto. 
 
18)  Marque V quando verdadeiro e F quando 
falso e assinale alternativa correta: 
 
( ) A Portaria 104/2011 estabeleceu a 

obrigatoriedade da notificação imediata dos 

casos graves e óbitos por dengue pelas 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

( ) A dengue é uma doença de notificação 
compulsória de modo que todo caso suspeito 
e/ou confirmado, deve ser comunicado ao 
Serviço de Vigilância Epidemiológica, o mais 
rapidamente possível. 

( ) A integração das atividades de vigilância 
epidemiológica e controle vetorial são de 
fundamental importância para o sucesso do 
controle da doença. 

( ) As atividades de rotina da vigilância 
entomológica têm como principal função 
reduzir os criadouros do mosquito, 
empregando-se preferencialmente métodos 
biológicos. 

 
a) V, F, V, F. 
b) V, V, F, F. 
c) V, F, F, V. 
d) V, V, V, F. 
e) F, F, F, V. 
 
19) Segundo legislação federal, para o exercício da 
profissão de Agente de Combate à Endemias se 
faz necessário o atendimento de qual requisito? 
 
a) Residir na área de atuação desde o nascimento. 
b) Haver concluído o ensino médio. 
c) Possuir curso de qualificação básica para Agente 

Comunitário de Saúde. 
d) Haver concluído, com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e continuada. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
20) Tipo de dengue o qual não era registrado no 
Brasil há 28 anos, que em 2010 foi notificado em 
estados, como o Amazonas e Roraima: 
 
a) Dengue tipo 1. 
b) Dengue tipo 2. 
c) Dengue tipo 3. 
d) Dengue tipo 4. 
e) Dengue tipo 5. 
 
21) O paciente com Dengue está proibido de 
tomar qualquer tipo de medicamento que 
contenha: 
 
a) Ácido acetil salicílico. 
b) Lidocaína. 
c) Acetilcisteína. 
d) Fenilpropanol. 
e) Omeprazol. 
 
22) São considerados sintomas da Dengue 
Clássica, EXCETO: 
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a) Febre alta com início súbito. 
b) Forte dor de cabeça. 
c) Sonolência, agitação e confusão mental. 
d) Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento 

dos mesmos. 
e) Perda do paladar e do apetite. 
 
23) Analise os itens abaixo sobre a Dengue, 
marque V para Verdadeiro e F para falso e 
assinale a alternativa correspondente: 
 
(      )  A dengue é transmitida pela fêmea do Aedes 

aegypti e seu ciclo de reprodução do ovo-ovo é 
de apenas 4 dias. 

(      )  É uma doença infecciosa febril aguda causada 
por um vírus da família Flaviridae e transmitida 
através do mosquito infectado pelo vírus. 

(      )  A dengue pode ser considerada uma doença 
endêmica. 

(      )  Os ovos do Aedes aegypti são pouco resistentes e 
não sobrevivem muito tempo sem água propícia 
a incubação. 

(      )  Medicamentos anti-térmicos não são 
recomendados nesta patologia. 

 
a) V, V, V, V, V. 
b) F, V, V, F, F. 
c) V, F, F, V, F. 
d) F, F, V, F, V. 
e) V, V, F, V, V. 
 
24) Forma grave de dengue, caracterizada por 
alterações da coagulação sanguínea da pessoa 
infectada, na qual após o 5º dia da doença alguns 
pacientes começam a apresentar sangramento e 
choque. Assim que os sintomas de febre acabam 
a pressão arterial do doente cai, o que pode gerar 
tontura, queda e choque. Os sangramentos 
ocorrem em vários órgãos, necessitando de 
avaliação médica. Este tipo de dengue pode levar 
a pessoa à morte. Estamos falando da: 
 
a) Dengue clássica. 
b) Dengue tipo 3. 
c) Dengue hemorrágica. 
d) Dengue tipo 2. 
e) Síndrome de choque da dengue. 
 
25) São considerados tratamentos para a Dengue: 
 
I. Estimular o paciente a manter-se hidratado via 

oral, caso impossibilitado usar a via endovenosa. 
II. Indicação de antipiréticos e analgésicos como a 

aspirina e fármacos anti-inflamatórios esteroides, 
para proteger a função plaquetária. 

III. Vigiar a insuficiência circulatória através de: 
pressão sanguínea, hematócrito, contagem de 
plaquetas e nível de consciência. 

IV. Repouso, alimentação e tranquilização. 
 
Estão corretos SOMENTE os itens: 
 
a) I, II e IV. 
b) II e III. 
c) I, III e IV. 
d) IV. 
e) I e IV. 




