
 
 
 
 

 
GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

R E F .  E D I T A L  N º  0 2 / 2 0 1 1  –  E M P R E G O  P Ú B L I C O  
 
 

 

INSTRUÇÕES  
�  Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 25 (vinte e cinco) questões numeradas sequencialmente que compõem 

a prova objetiva.  

�  Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 05 Língua Portuguesa 

06 a 10 Informática 

11 a 15 Conhecimentos Gerais 

16 a 25 Conhecimentos Específicos 
 

�  Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO 

 
1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, 

sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira 

também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se 

inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal 

imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma 

divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a 

Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para 

a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de 

inteira responsabilidade do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta com tinta 

de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da 

marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. Assim que o 

candidato finalizar sua prova, deverá, obrigatoriamente, devolver a 

Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal da 

sala. 

9. Você dispõe de 3h (três horas) para fazer a prova, incluindo a marcação 

da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 

(sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de 

questões, só poderá levá-lo após 3h (três horas) decorridas do início 

da prova. As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.com.br/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da 

prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após 

a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo 

de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, 

manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas 

eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos 

causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser 

desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega 

da Folha de Respostas ao fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Trânsito doentio 

 
 Sem eles, não chegamos a lugar algum. Mas por 

causa deles, podemos acabar no hospital. Da caspa 
à impotência, do furúnculo à síndrome do pânico, a 
escolha ou o mau uso dos meios de transporte 
podem significar o caminho para alguns problemas 
frequentes de saúde. Hoje, 71 milhões de 
brasileiros usam as próprias pernas para seus 
deslocamentos cotidianos em cidades grandes — 
com isso, se estressam menos e ainda liberam 
endorfina ao caminhar. Quem precisa de algum tipo 
de condução, no entanto, deve ficar atento à 
escolha.  

 De longe, o veículo com maior risco de acidentes é 
a moto. São 1.021 motociclistas feridos a cada 100 
mil motocicletas, índice quase seis vezes maior que 
o dos que conduzem um carro. Na relação de 
mortos, a moto também leva a pior, com três vezes 
mais risco que os automóveis. Não há números 
comparáveis em relação às bicicletas, mas as 
magrelas continuam sendo a única forma de 
encarar deslocamentos longos e conseguir algum 
bem à saúde ao mesmo tempo. [...] 

http://revistagalileu.globo.com. 
 
QUESTÃO 01 
 Assinale a expressão que indica tempo. 
(A) “Hoje, 71 milhões de brasileiros usam as próprias 

pernas para seus deslocamentos...” 
(B) “Não há números comparáveis em relação às 

bicicletas...” 
(C) “De longe, o veículo com maior risco de acidentes é a 

moto.” 
(D) “Sem eles, não chegamos a lugar algum.” 
 
QUESTÃO 02 
 Assinale a alternativa que apresenta erro de grafia. 
(A) Conduzir. 
(B) Saudável. 
(C) Impotênte. 
(D) Veicular. 
 
QUESTÃO 03 
 Assinale a alternativa que NÃO contém um 

pronome destacado. 
(A) “Sem eles, não chegamos a lugar algum.” 
(B) “Mas por causa deles, podemos acabar no hospital.” 
(C) “Sem eles, não chegamos a lugar algum.” 
(D) “71 milhões de brasileiros usam as próprias pernas...” 
 
QUESTÃO 04 
 Assinale a alternativa em que a expressão 

destacada funciona como objeto direto. 
(A) “De longe, o veículo com maior risco de acidentes é a 

moto.” 
(B) “Não há números comparáveis em relação às 

bicicletas...” 
(C) “Não há números comparáveis em relação às 

bicicletas...” 
(D) “...significar o caminho para alguns problemas 

frequentes de saúde.” 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 
 De todas as formas apontadas como recurso para ir 

ao trabalho, a mais aconselhável à saúde é ir 
(A) a pé. 
(B) de carro. 
(C) de moto. 
(D) de ônibus. 

 

INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 06 
 Utilizando o Microsoft Excel 2003 instalado no 

sistema operacional Windows XP professional 
instalação padrão português Brasil. Qual função 
pode ser utilizada para obter o resto de uma 
divisão? 

(A) MÉDIA 
(B) MODO 
(C) MOD 
(D) SOMA 
 
QUESTÃO 07 
 Qual das alternativas abaixo é um protocolo de 

transferência de arquivos? 
(A) SSH 
(B) FTP 
(C) DNS 
(D) IRC 
 
QUESTÃO 08 
 Qual dos aplicativos abaixo é um compactador de 

arquivos? 
(A) Ares 
(B) Firefox 
(C) Avast 
(D) Winrar 
 
QUESTÃO 09 
 Assinale a alternativa INCORRETA sobre memória 

de compactador. 
(A) Memória RAM é uma memória não volátil. 
(B) SRAM é um tipo de memória RAM estática que tem 

baixo consumo de energia e é extremamente rápida. 
(C) Na memória ROM o conteúdo não é apagado quando o 

computador é desligado. 
(D) PROM, EPROM são tipos de memória não volátil. 
 
QUESTÃO 10 
 Qual conjunto de teclas (atalho) podemos utilizar no 

Microsoft Word 2003 instalado em um sistema 
operacional Windows XP professional instalação 
padrão português Brasil, para abrir um determinado 
arquivo e depois salvar o mesmo respectivamente? 

 (Obs.: O carácter “+” serve somente para 
interpretação) 

(A) Ctrl+P, Ctrl+L 
(B) Ctrl+X, Ctrl+I 
(C) Ctrl+C, Ctrl+T 
(D) Ctrl+A, Ctrl+B 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 11 

Em fevereiro de 2011, o Congresso Nacional, 
aprovou a proposta estipulada pelo Governo Dilma 
de aumentar o valor do salário mínimo. O reajuste 
foi superior à inflação acumulada de 2010, quando 
o INPC foi de 6,47%, mas recebeu críticas de 
setores da sociedade civil. De quanto foi o aumento 
do salário mínimo? 

(A) De R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) para R$ 600,00 
(seiscentos reais).  

(B) De R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) para R$ 550,00 
(quinhentos e cinquenta reais). 

(C) De R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) para R$ 545,00 
(quinhentos e quarenta e cinco reais). 

(D) De R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) para R$ 560,00 
(quinhentos e sessenta reais). 

 
QUESTÃO 12 

Em 1º de janeiro de 2011, com a posse da 
presidente Dilma Rousseff, foram empossados 37 
ministros, entretanto, já houve algumas 
substituições desses ministros empossados. A 
Secretaria de Relações Institucionais (SRI), que é 
um órgão da Presidência da República do Brasil, foi 
um dos órgãos que houve substituição de Ministro. 
Qual o nome do atual ministro da Secretaria de 
Relações Institucionais? 

(A) Ideli Salvatti.  
(B) Ana Maria Buarque de Holanda. 
(C) Edison Lobão. 
(D) Guilherme Leal. 
 
QUESTÃO 13 
 A Voz do Brasil é um noticiário radiofônico público, 

que vai ao ar diariamente em praticamente todas as 
emissoras de rádio aberto do Brasil, às 19:00h, 
horário de Brasília. A Voz do Brasil faz parte da 
história de radiodifusão brasileira, além de ser o 
programa mais antigo do rádio. Qual é o nome da 
música tema tocada na abertura desse noticiário? 

(A) Mundo Melhor, de Vinicius de Moraes. 
(B) Requiem, de José Maurício Nunes Garcia. 
(C) A Banda, de Francisco Buarque de Hollanda . 
(D) O Guarani, de Carlos Gomes. 
 
QUESTÃO 14 

A literatura brasileira surgiu a partir da atividade 
literária incentivada pelos jesuítas após o 
descobrimento do Brasil durante o século XVI. O 
primeiro documento que pode ser chamado de 
Literatura Brasileira é 

(A) a obra Iracema escrito por José de Alencar. 
(B) a carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei Manuel I de 

Portugal. 
(C) a obra Língua Geral escrita por José de Anchieta. 
(D) a obra História do Brasil escrito por Frei Vicente de 

Salvador. 
 
QUESTÃO 15 

A cultura brasileira é um grande conjunto de 
culturas, que sintetizam as diversas etnias que 
formam o povo brasileiro. Por essa razão, não 
existe uma cultura brasileira homogênea, e sim um 
mosaico de diferentes vertentes culturais que 
formam, juntas, a cultura do Brasil. Sobre a 
influência africana na cultura brasileira é 
INCORRETO afirmar que  

(A) na música contribuiu com os ritmos que são a base de 
boa parte da música popular brasileira. Gêneros 
musicais coloniais de influência africana, como o lundu, 
terminaram dando origem à base rítmica do maxixe, 
samba, choro, bossa-nova e outros gêneros musicais 
atuais. 

(B) é evidente na culinária regional, especialmente na 
Bahia, onde foi introduzido o dendezeiro, uma palmeira 
africana da qual se extrai o azeite-de-dendê. Este 
azeite é utilizado em vários pratos de influência africana 
como o vatapá, o caruru e o acarajé. 

(C) alguns instrumentos musicais brasileiros, como o 
berimbau, o afoxé e o agogô, são de origem africana. 

(D) no folclore brasileiro, são de origem africana a crença 
em seres fantásticos como a cuca, o bicho-papão e o 
lobisomem, além de muitas lendas e jogos infantis 
como as cantigas de roda. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 16 
 São ações do auxiliar de enfermagem 

desenvolvidas nos espaços da unidade de saúde e 
no domicílio/comunidade, e suas atribuições 
básicas no PSF, EXCETO 

(A) desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, 
atividades de identificação das famílias de risco. 

(B) contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS 
no que se refere às visitas domiciliares. 

(C) acompanhar as consultas de enfermagem dos 
indivíduos expostos às situações de risco, visando 
garantir uma melhor monitoria de suas condições de 
saúde. 

(D) apenas supervisionar o ACS nos procedimentos de 
vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de 
atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao 
trabalhador e ao idoso, bem como no controle da 
tuberculose, hanseníase, doenças crônico-
degenerativas e infecto-contagiosas. 

 
QUESTÃO 17 
 A unidade de Saúde da Família nada mais é que 

uma unidade pública de saúde destinada a realizar 
atenção contínua nas especialidades básicas, com 
uma equipe multiprofissional habilitada para 
desenvolver as atividades de prevenção, promoção, 
proteção e recuperação da saúde, características 
do nível primário de atenção. Em relação ao 
enunciado, assinale a alternativa correta.  

(A) A unidade de Saúde da Família caracteriza-se como 
porta de entrada do sistema local de saúde. Não 
significa a criação de novas estruturas assistenciais, 
exceto em áreas desprovidas, mas substitui as práticas 
convencionais pela oferta de uma atuação centrada nos 
princípios da vigilância à saúde. 

(B) A unidade de Saúde da Família não tem autonomia 
para assegurar a referência e contra-referência para os 
diferentes níveis do sistema para a resolução dos 
problemas identificados. 

(C) A unidade de Saúde da Família corresponde aos 
estabelecimentos denominados, segundo classificação 
do Ministério da Saúde, como Centros de Saúde. Os 
estabelecimentos denominados Postos de Saúde não 
poderão estar sob a responsabilidade e 
acompanhamento de uma unidade de Saúde da 
Família. 

(D) A unidade de Saúde da Família representa o último 
contato da população com o serviço de saúde do 
município. 
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QUESTÃO 18 
 A classificação da Úlcera em função da 

profundidade das camadas de tecidos lesados ou 
destruídos é feita em graus e destina-se 
principalmente á classificação das Úlceras de 
Pressão. Relacione as colunas e, a seguir, assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
A. 1º grau. 
B. 2º grau. 
C. 3 º grau. 
 
(   ) Extensa destruição tecidual envolvendo 

músculo, tendões, e às vezes osso, com 
presença de tecidos necrosados. 

(   ) Eritema cutâneo e/ou hiperemia não 
reversível ao alivio da pressão. 

(   ) Destruição da epiderme ou derme e presença 
de flictenas. 

 
(A) A – B – C. 
(B) C – B – A. 
(C) C – A – B. 
(D) B – A – C. 
 
QUESTÃO 19 
 A criança necessita de alguns cuidados de saúde 

no decorrer de seu ciclo vital. Algumas situações 
como a diarreia e desidratação podem ocasionar 
um quadro grave para o desenvolvimento da 
criança. Em relação ao enunciado assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) A diarreia ainda é uma doença frequente, 
principalmente, quando não há saneamento básico. 

(B) Criança com diarreia precisa de mais alimentação para 
não ficar desnutrida, por isso o ideal é diminuir o 
número de vezes que dá o peito ou oferecer os 
alimentos com mais frequência. 

(C) É possível prevenir a diarreia lavando bem as mãos 
antes e depois de lidar com o bebê. 

(D) Para prevenir a desidratação, é preciso aumentar a 
oferta de líquidos: água, chás, sucos, água de coco. 

 
QUESTÃO 20 
 Em relação ao fluxo do processamento de material 

esterilizado, informe se é (V) para verdadeiro ou (F) 
para falso o que se afirma abaixo e, a seguir, 
assinale a alternativa com a sequência correta.  

 
(   ) No expurgo ocorre o processo de lavagem do 

material sujo encaminhado a Central de 
Material Esterilizado (CME) – cuja atuação é 
muito importante, pois se o material não for 
lavado de forma correta a esterilização não se 
processa adequadamente; 
consequentemente, permanecerá 
contaminado, oferecendo riscos ao cliente. 

(   ) Os materiais sujos de matéria orgânica 
(sangue, pus e outras secreções corpóreas) 
devem ficar imersos em detergentes 
enzimáticos por cerca de 3 a 5 minutos (ver 
recomendação do fabricante), tempo 
necessário para desagregar a matéria 
orgânica. 

(   ) Para cada tipo de material existe uma técnica 
de lavagem que assegurará que o mesmo 
chegue à área de preparo em perfeitas 
condições de limpeza. Quando da lavagem, 
deve-se escovar as ranhuras, articulações e 
dentes de cada pinça, bem como injetar as 
soluções no interior das cânulas e sondas. 

(   ) Após o enxague, onde todo o sabão deve ser 
retirado, os materiais ainda úmidos, devem 
ser posteriormente encaminhados para a área 
de preparo. 

 
(A) F – F – V – V. 
(B) V – V – F – F. 
(C) V – V – V – F. 
(D) F – V – F – F. 
 
QUESTÃO 21 
 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um 

serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema 
Único de Saúde (SUS), ele é um lugar de referência 
e tratamento para pessoas que sofrem com 
transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e 
demais quadros. Este centro deverá contar, no 
mínimo, com os seguintes recursos físicos:  

 
I. Consultórios para atividades individuais 

(consultas, entrevistas, terapias). 
 
II. Salas para atividades grupais. 
 
III. Espaço de convivência. 
 
IV. Oficinas. 

 
(A) I, II, III e IV estão corretas. 
(B) I, II e III estão corretas. 
(C) I e III estão corretas. 
(D) II e IV estão corretas. 
 
QUESTÃO 22 
 A vigilância epidemiológica deve fornecer 

orientação técnica permanente para os 
profissionais de saúde que têm a responsabilidade 
de decidir sobre a execução de ações de controle 
de doenças e agravos, tornando disponíveis, para 
esse fim, informações atualizadas sobre a 
ocorrência dessas doenças e agravos, bem como 
dos fatores que a condicionam, numa área 
geográfica ou população definida. Portanto, são 
funções da vigilância epidemiológica, EXCETO 

(A) Coleta de dados. 
(B) Análise e interpretação dos dados processados. 
(C) Promoção das ações de controle indicadas. 
(D) Sigilo das informações pertinentes coletadas. 
 
QUESTÃO 23 
 Em um grande número de doenças transmissíveis 

para as quais se dispõe de instrumentos eficazes 
de prevenção e controle, o Brasil tem colecionado 
êxitos importantes. Esse grupo de doenças 
encontra-se em franco declínio, com reduções 
drásticas nos índices de incidência. Qual das 
doenças transmissíveis citadas nas alternativas 
abaixo não está com tendência ao declínio? 

(A) Difteria. 
(B) Rubéola. 
(C) Malária. 
(D) Coqueluche. 
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QUESTÃO 24 
 Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.  
 
 O leite humano possui numerosos fatores 

imunológicos que protegem a criança contra 
infecções. A _____________secretória é o principal 
anticorpo, pois protege a criança contra os 
germens prevalentes no meio em que a mãe vive. 

(A) IgE  
(B) IgA 
(C) IgM  
(D) IgG 
 
QUESTÃO 25 
 Em relação ao aleitamento materno, a grande 

maioria das mulheres tem condições biológicas 
para produzir leite suficiente para atender à 
demanda de seu filho. No entanto, uma queixa 
comum durante a amamentação é “pouco leite” ou 
“leite fraco”. Muitas vezes, essa percepção é o 
reflexo da insegurança materna quanto a sua 
capacidade de nutrir plenamente o seu bebê. Em 
relação ao enunciado, informe se é (V) para 
verdadeiro ou (F) para falso o que se afirma abaixo 
e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) Até a “descida do leite”, que costuma ocorrer 

até o terceiro ou quarto dia após o parto, a 
produção do leite se dá por ação de 
hormônios e ocorre mesmo que a criança não 
esteja sugando. 

(   ) O volume de leite produzido na lactação já 
estabelecida varia de acordo com a demanda 
da criança. Em média, uma mulher 
amamentando exclusivamente produz 800ml 
de leite por dia. 

(   ) O número de vezes que a criança urina ao dia 
(menos que seis a oito) e evacuações 
infrequentes, com fezes em pequena 
quantidade, secas e duras, são indicativos 
indiretos de elevado volume de leite ingerido. 

(   ) Qualquer fator materno ou da criança que 
limite o esvaziamento das mamas pode 
causar diminuição na produção do leite. A má 
pega é a principal causa de remoção 
ineficiente do leite. 

 
(A) V – F – V – F. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – V – F – V. 
(D) F – V – F – V. 
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