
 
 
 
 

 
GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

R E F .  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 1  –  C O N C U R S 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 
 Dentre os métodos de controle de hemorragia 

causada por trauma sem fratura, assinale aquele que 
está praticamente em desuso e utilizado apenas como 
último recurso quando os demais métodos falharem. 

(A) Pressão direta na ferida. 
(B) Elevação da área traumatizada. 
(C) Torniquete. 
(D) Pressão digital sobre o ponto de pulso. 
 
QUESTÃO 17 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 

afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 
(   ) No momento em que um paciente apresenta 

sinais de morte biológica (necrose celular), 
existe ainda viabilidade clínica indicando o 
início de reanimação cardiopulmonar (RCP). 

(   ) Se for possível manter a oferta de oxigênio 
aos tecidos e recuperar a respiração e a 
circulação espontâneas, antes da morte 
biológica, a reanimação é conseguida com 
sucesso. 

(   ) Devido à variação na longevidade dos 
diferentes tecidos corporais, a morte 
encefálica tem sido considerada o indicador 
da morte biológica, por ser o cérebro um 
órgão muito sensível à hipóxia. 

(   ) De acordo com as últimas recomendações 
vigentes o início da RCP deve ser com 2 
ventilações de resgate e 15 compressões 
torácicas para paciente adulto. 

 
(A) F – V – V – F. 
(B) V – V – F – F. 
(C) V – F – V – V. 
(D) F – V – F – V. 
 
QUESTÃO 18 
 Assinale a alternativa que representa uma Via Enteral 

de administração de medicamento. 
(A) Via Subcutânea. 
(B) Via Intramuscular. 
(C) Via Intratecal. 
(D) Via oral. 
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QUESTÃO 19 
 Analise as afirmativas e assinale a correta. 
(A) Em relação a Hepatite B, pode-se afirmar que é uma 

vacina produzida por engenharia genética e que o local de 
aplicação deste imunobiológico pode ser o glúteo ou 
deltoide. 

(B) A administração de vários agentes imunizantes num 
mesmo atendimento é conduta indicada e econômica e 
facilita a efetivação do esquema vacinal. 

(C) A vacina dupla adulto (DT) protege contra difteria e tétano 
e todas as gestantes devem tomar um reforço no sétimo 
mês de gestação independente do estado vacinal anterior. 

(D) A vacina contra Febre amarela é composta por vírus 
mortos, devendo ser aplicada preferencialmente no sexto 
mês de vida por via intramuscular. 

 
QUESTÃO 20 
 O Planejamento Familiar deve ser tratado dentro do 

contexto dos direitos reprodutivos, tendo, portanto, 
como principal objetivo garantir às mulheres e aos 
homens um direito básico de cidadania, previsto na 
Constituição Brasileira: o direito de ter ou não 
filhos/as. Em relação ao planejamento familiar analise 
as afirmativas e assinale aquela que aponta as 
corretas. 

 
I. A atuação dos profissionais de saúde na 

assistência à anticoncepção envolve, 
principalmente, três tipos de atividades: 
Atividades educativas, atividades clínicas e 
aconselhamento. 

 
II. O ideal é que os métodos anticoncepcionais 

sejam reversíveis, e que uma vez interrompido 
seu uso, haja recuperação total da fertilidade. 

 
III. Os métodos comportamentais de planejamento 

familiar são técnicas para obter ou evitar a 
gravidez mediante o uso de preservativos em 
conjunto com os anticoncepcionais orais ou 
injetáveis. 

 
IV. O diafragma é um método anticoncepcional 

bastante utilizado em nosso meio por ser 
efetivo na prevenção de gravidez e doenças 
transmitidas pelo sexo. 

 
(A) Apenas  I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
 
QUESTÃO 21 
 Os artigos utilizados nos serviços de saúde são 

classificados em três categorias, conforme o grau de 
risco de provocar infecção nos pacientes. Em relação 
a classificação e ao processamento destes artigos, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Artigos semicríticos são materiais que entram em contato 
somente com a pele íntegra e geralmente oferecem baixo 
risco de infecção como por exemplo termômetro e 
comadre. O processamento destes artigos se dá 
principalmente por desinfecção de nível médio. 

(B) A desinfecção de artigos hospitalares por processo 
químico é feita por meio de imersão em soluções 
germicidas. Para garantir a eficácia da ação faz-se 
necessário que o artigo esteja bem limpo, pois a presença 
de matéria orgânica reduz ou inativa a ação do 
desinfetante. 

(C) Dentre os processos químicos de esterilização de artigos 
críticos está a esterilização por calor seco. Para isto é 

utilizado autoclave e os materiais devem ser 
acondicionados em caixas metálicas e recipientes de vidro 
refratário. 

(D) Os detergentes enzimáticos são indicados para a 
desinfecção de qualquer material ou instrumental médico-
hospitalar que contenha matéria orgânica. Dissolvem 
sangue, restos mucosos, fezes, vômito e outros restos 
orgânicos.  

 
QUESTÃO 22 
 Em relação à Sondagem Nasogástrica analise as 

assertivas e assinale a alternativa que apresenta a(s) 
correta(s) 

 
I. O comprimento da sonda a ser introduzida deve 

ser medido colocando-se a sua extremidade na 
ponta do nariz do paciente até o apêndice 
xifoide; marcando esta delimitação com uma 
fina tira de adesivo - marcação que assegurará 
a introdução e o alcance da sonda no intestino 
delgado. 

 
II. A sonda deve ser lubrificada com solução 

hidrossolúvel, antes de sua introdução na 
narina - o que facilita a manobra e atenua o 
traumatismo, pois diminui o atrito com a 
mucosa nasal - e introduzida aberta, o que 
permite identificar a saída do conteúdo gástrico 
ou ar. 

 
III. A posição de flexão da cabeça reduz a 

probabilidade da sonda penetrar na traqueia. 
Para passar a sonda do esfíncter cricofaríngeo 
para o esôfago, solicitar ao paciente para que 
degluta, o que facilita a progressão no tubo 
digestivo. 

 
IV. A localização da sonda no interior do estômago 

deve ser certificada através ausculta do ruído 
em região epigástrica simultaneamente à 
introdução de 10 ml de ar pela sonda e 
confirmada por meio de exame de imagem (raio 
x). 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II e III. 
 
QUESTÃO 23 
 Em relação à Oxigenoterapia, assinale a alternativa 

correta. 
(A) A administração de oxigênio deve ser feita geralmente em 

altas doses para evitar o estímulo da inibição da 
respiração. 

(B) O dispositivo mais simples e bem tolerado pelo paciente 
para a administração de oxigênio é a cânula nasal. 

(C) O cateter nasal é o dispositivo mais utilizado para 
administração de Oxigênio por não necessitar de 
umidificação. 

(D) A nebulização é realizada principalmente para oferta de 
oxigênio a 35% durante episódios de hipóxia prolongada. 
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QUESTÃO 24 
 Sobre o Câncer de Mama, analise as afirmativas e 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O Auto-exame das Mamas (AEM) é o método mais efetivo 

em prevenir a mortalidade por câncer de mama nos 
programas de detecção precoce quando utilizado 
isoladamente. 

(B) A mamografia é a radiografia da mama que permite a 
detecção precoce do câncer, por ser capaz de mostrar 
lesões em fase inicial, muito pequenas (de milímetros). 

(C) O Exame Clínico das Mamas e Mamografia Anual é 
indicado para mulheres a partir de 35 anos de idade, 
pertencentes a grupos populacionais com risco elevado de 
desenvolver câncer de mama. 

(D) Considera-se que mulheres com história familiar de, pelo 
menos, um parente de primeiro grau com diagnóstico de 
câncer de mama, abaixo dos 50 anos de idade tem um 
risco elevado para câncer de mama. 

 
QUESTÃO 25 
 A respiração superficial, rápida e profunda de 30 a 

170 segundos pontuados por períodos de apneia 
durando 20 a 60 segundos. Pode ser causada pela 
elevação da pressão intracraniana, insuficiência 
cardíaca congestiva grave, insuficiência renal, 
meningite, dose excessiva de drogas ou remédios, 
anóxiacerebral é chamada de 

(A) Kussmaul. 
(B) Taquipneia. 
(C) Cheyne-Stokes. 
(D) Ortopneia. 
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