
 
 
 
 

 
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 

 
Anvisa alerta sobre os riscos no consumo da 'ração 

humana' 
Sozinho, produto não tem os nutrientes de que uma 

pessoa precisa. 
Uso da expressão nos rótulos será proibido. 

 
 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

divulgou nesta terça-feira (7) uma nota alertando 
sobre os riscos do consumo de um produto 
conhecido como “ração humana”. Segundo o 
órgão, o consumidor é levado a acreditar que, 
alimentando-se apenas dessa ração, estará 
ingerindo todos os nutrientes de que precisa, o que 
não é verdade. 

 O produto é usado por pessoas que procuram 
perder peso. Geralmente, é composto por uma 
mistura de cereais, farinhas e outros ingredientes 
variados. O consumo de tais substâncias não faz 
mal, mas não é suficiente para uma alimentação 
correta. A nota enfatiza que é necessário balancear 
os alimentos para evitar doenças como a anemia. 

 O texto recomenda ainda que qualquer pessoa que 
queira fazer mudanças nos hábitos alimentares 
procure orientação profissional para garantir a 
quantidade certa de nutrientes no corpo. 

 O uso do nome “ração humana” fica proibido em 
produtos comercializados no Brasil. A Anvisa alega 
que a expressão “não indica a verdadeira natureza 
e característica desse alimento” e, por isso, 
confunde o consumidor. 

 Antes de incluir no rótulo ou na publicidade 
alegações de propriedades terapêuticas de 
produtos alimentícios, o fabricante precisa registrá-
los na Anvisa. Testes devem conferir a segurança e 
a eficácia do produto em relação ao efeito 
prometido. Quem não cumprir as exigências fica 
sujeito a multas que podem chegar a R$ 1,5 milhão. 

Disponível em <http://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2011/06/anvisa-alerta-sobre-os-riscos-no-

consumo-da-racao-humana.html.> Acesso em 7 jun 2011.  
 
QUESTÃO 01 
 “Antes de incluir no rótulo ou na publicidade 

alegações de propriedades terapêuticas de 
produtos alimentícios, o fabricante precisa registrá-
los na Anvisa.” 

 
 A expressão antes de  expressa noção de 
(A) finalidade. 
(B) condição. 
(C) comparação. 
(D) tempo. 
 
QUESTÃO 02 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada 

NÃO funciona como sujeito da oração. 
(A) “Geralmente, é composto por uma mistura de cereais...” 
(B) “Anvisa” alerta sobre os riscos no consumo da 'ração 

humana' 
(C) “O texto recomenda ainda que qualquer pessoa...” 
(D) “Testes devem conferir a segurança...” 
 
QUESTÃO 03 
 “...estará ingerindo todos os nutrientes de que 

precisa...” 
 
 A função sintática do pronome relativo é a de 
(A) complemento nominal. 

(B) objeto direto. 
(C) objeto indireto. 
(D) sujeito. 
 
QUESTÃO 04 
 Assinale a alternativa que contém erro de grafia. 
(A) A Anvisa alerta que a ingestão apenas de ração 

humana priva a pessoa dos nutrientes necessários à 
saúde. 

(B) Alguns testes devem conferir a segurança e a eficácia 
do produto em relação a promessa de efeito prometido. 

(C) A nota da Anvisa enfatiza que é necessário o 
balanceamento dos alimentos para evitar doenças 
como a anemia. 

(D) A comercialização de produtos com o uso do nome 
“ração humana” fica proibida no Brasil. 

 
QUESTÃO 05 
 Assinale um tema NÃO mencionado no texto. 
(A) Alimentação. 
(B) Economia. 
(C) Fiscalização. 
(D) Hábito alimentar. 

 

INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 06 
 Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa 

que aponta as corretas. 
 

I. UC (Unidade de Controle) e ULA (Unidade 
Lógica e Aritmética) são componentes do 
processador. 

 
II. Clock é um dispositivo localizado no 

processador que gera pulsos elétricos. 
 
III. A memória cache é uma memória não volátil 

de baixa velocidade presente no 
processador. 

 
IV. Registradores é o elemento do processador 

responsável por armazenar os dados 
enquanto são processados. 

 
V. O processador realiza operações aritmética e 

lógicas e armazena os dados e instruções em 
memória. 

 
(A) Apenas I, II, III e IV. 
(B) Apenas II, III e V. 
(C) Apenas I, IV e V. 
(D) Apenas I, II, IV e V. 
 
QUESTÃO 07 
 Qual das alternativas abaixo apresenta apenas 

funções matemáticas do BrOffice Calc? 
(A) NÃO, SE, FALSO 
(B) MOD, MULT, SOMA 
(C) VERDADEIRO, MÉDIA, SOMA 
(D) SOMA , MOD , BD 
 
QUESTÃO 08 
 Qual das alternativas abaixo NÃO é um tipo de 

memória? 
(A) RAM 
(B) DRAM 
(C) SRAM 
(D) NTFS 
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QUESTÃO 09 
 Assinale a alternativa INCORRETA a respeito de 

Intranet. 
(A) Rede privada instalada dentro de uma empresa. 
(B) Um dos propósitos da intranet é compartilhar 

informações da empresa e recursos de informática 
entre os funcionários. 

(C) A intranet não usa nenhum protocolo da internet. 
(D) Quando parte da intranet é acessível de fora esta parte 

é chamada de Extranet.  
 
QUESTÃO 10 
 Utilizando o navegador Mozilla Firefox versão 3.0 ou 

superior isntalado em um sistema operacional 
Windows XP professional, instalação padrão 
português Brasil, qual conjunto de tecla (atalho) 
podemos utilizar para salvar uma página da web 
nos favoritos? 

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

(A) Ctrl+F 
(B) Ctrl+W 
(C) Ctrl+X 
(D) Ctrl+D 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 11 

Sobre os cortes orçamentários do Governo Dilma, 
analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 
 
I. Em fevereiro de 2011, o governo anunciou 

um corte recorde de R$ 50 bilhões no 
Orçamento federal do mesmo ano, o 
equivalente a 1,2% do Produto Interno Bruto 
(PIB). 

 
II. O programa Minha Casa, Minha Vida recebeu 

contenção de mais de R$ 5 bilhões nos 
repasses do governo, apesar de o governo 
afirmar que as despesas com os programas 
sociais e com os investimentos do PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento) 
seriam integralmente mantidos. 

 
III. A presidente Dilma Rousseff suspendeu a 

contratação do aprovados em concursos 
públicos e a realização de novos processos 
seletivos durante o ano de 2011, como forma 
de conter os gastos do governo, 
considerados elevados nos últimos anos. 

 
IV. Dilma Rousseff cortou gastos com 

investimentos, entretanto, as despesas com 
salários, custeio da máquina pública e da 
rotina do governo subiram. Com pessoal e 
custeio, o governo gastou R$ 10 bilhões a 
mais no primeiro trimestre em comparação 
ao mesmo período do ano passado. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 
 
 

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. O 
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), que 
assessora direta e imediatamente o Presidente da 
República na formulação de políticas e diretrizes 
para o desenvolvimento e o fomento da produção 
pesqueira e aquícola, foi um dos Ministério que 
houve substituição de Ministro. Qual o nome do 
atual ministro do Ministério da Pesca e Aquicultura? 

(A) Ideli Salvatti.  
(B) Luiz Sérgio Oliveira. 
(C) Moreira Franco. 
(D) Paulo Bernardo Silva. 
 
QUESTÃO 13 

Macunaíma é um livro de 1928 do escritor brasileiro 
Mário de Andrade, considerado um dos grandes 
romances modernistas do Brasil. A personagem-
título, um herói sem nenhum caráter (anti-herói), é 
um índio que representa o povo brasileiro, 
mostrando a atração pela cidade grande de São 
Paulo e pela máquina. Em 1969, essa obra da 
literatura brasileira ganha destaque, tornando-se 
filme. Quais atores interpretaram Macunaíma, o 
anti-herói brasileiro? 

(A) Grande Otelo e Paulo José.  
(B) Paulo José e Rodolfo Arena. 
(C) Grande Otelo e Hugo Carvana. 
(D) Jardel Filho e Paulo José. 
 
QUESTÃO 14 

Sobre a Semana da Arte Moderna, ocorrida em São 
Paulo nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, é 
INCORRETO afirmar que 

(A) seu objetivo era renovar o ambiente artístico e cultural 
da cidade com "a perfeita demonstração do que há em 
nosso meio em escultura, arquitetura, música e 
literatura sob o ponto de vista rigorosamente atual", 
como informava o Correio Paulistano, órgão do partido 
governista paulista, em 29 de janeiro de 1922. 

(B) a Semana de Arte Moderna se encaixa no contexto da 
República Velha, controlada pelas oligarquias cafeeiras 
e pela política do café-com-leite. 

(C) a Semana, de uma certa maneira, nada mais foi do que 
uma ebulição de novas ideias totalmente libertadas, 
nacionalista em busca de uma identidade própria e de 
uma maneira mais livre de expressão. 

(D) a Semana de Arte Moderna representou uma 
verdadeira renovação de linguagem, na busca de 
experimentação, na liberdade criadora da ruptura com o 
passado e até corporal, pois a arte passou então do 
modernismo, para a vanguarda. 
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QUESTÃO 15 
Sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, 
mais conhecido como PAC, é INCORRETO afirmar 
que 

(A) vai estimular, prioritariamente, a eficiência produtiva 
dos principais setores da economia, impulsionar a 
modernização tecnológica, acelerar o crescimento nas 
áreas já em expansão e ativar áreas deprimidas, 
aumentar a competitividade e integrar o Brasil com 
seus vizinhos e com o mundo. 

(B) é um novo conceito de investimento em infraestrutura 
que, aliado a medidas econômicas, vai estimular os 
setores produtivos e, ao mesmo tempo, levar benefícios 
sociais para todas as regiões do país. 

(C) contempla também medidas fiscais de pequeno prazo, 
como é caso do controle das despesas com a folha de 
pagamento e a modernização do judiciário brasileiro, 
fundamentais para garantir o equilíbrio dos gastos 
privados. 

(D) prevê a redução de tributos para os setores de 
semicondutores, de equipamentos aplicados à TV 
digital, de microcomputadores, de insumos e serviços 
usados em obras de infraestrutura, e de perfis de aço. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 16 
 De acordo com a Lei Nº. 8.080 de 19 de setembro de 

1990, através do seu artigo 16, que estabelece as 
Competências da Direção Nacional do Sistema 
Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Compete à Direção Nacional do Sistema Único da 
Saúde, formular, analisar, elaborar normas e participar 
na Execução da Política Nacional e Produção de 
Insumos e Equipamentos para a Saúde, em articulação 
com os demais Órgãos Governamentais. 

(B) Elaborar normas para regular as relações entre o 
Sistema Único de Saúde ( SUS ) e os serviços privados 
contratados de Assistência à Saúde. 

(C) Formar consórcios administrativos Intermunicipais. 
(D) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o 

controle da qualidade sanitária de Produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso humano. 

 
QUESTÃO 17 
 A respeito dos recursos Financeiros do Sistema 

Único de Saúde (SUS), conforme a Lei nº. 8.080/90, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 
I. Na esfera Federal, os recursos financeiros, 

originários do Orçamento da Seguridade 
Social, de outros Orçamentos da União, além 
de outras fontes, serão administrados pelo 
Ministério da Saúde, através do Fundo 
Municipal de Saúde. 

 
II. Na distribuição dos recursos financeiros da 

Seguridade Social não será observada a 
mesma proporção da despesa prevista de 
cada área, no Orçamento da Seguridade 
Social. 

 
III. O Ministério da Saúde acompanhará através 

do seu Sistema de Auditoria, a conformidade 
à Programação aprovada da Aplicação dos 
recursos repassados a Estados e Municípios.  

 

IV. Para o estabelecimento de valores a serem 
Transferidos a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, será utilizado a combinação de 
critérios e análise técnica de Programas e 
Projetos. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
 
QUESTÃO 18 
 De acordo com a Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Saúde – SUS, a habilitação dos 
Municípios na condição de Gestão Plena do 
Sistema Municipal, refere-se às responsabilidades 
do Gestor Municipal, aos requisitos relativos às 
modalidades de gestão e as prerrogativas que 
favorecem o seu desempenho. Nesta perspectiva, 
analise as assertivas e assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) O Município deverá comprovar o funcionamento do 
Conselho Municipal de Saúde. 

(B) O Município deverá comprovar a dotação orçamentária 
do ano e o dispêndio no ano anterior correspondente à 
contrapartida de recursos financeiros próprios do 
Tesouro Municipal, de acordo com a Legislação em 
vigor. 

(C) O Município deverá apresentar o Relatório de gestão do 
ano anterior à solicitação do Pleito devidamente 
aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. 

(D) O Município deverá comprovar a estruturação do 
componente Municipal do Sistema Nacional de 
Auditoria (SNA). 

 
QUESTÃO 19 
 Conforme o artigo 4 º da Lei nº. 8142/90, para 

receberem os recursos do Fundo Nacional de 
Saúde, os Municípios, os estados e o Distrito 
Federal deverão contar com 

(A) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano de Saúde, 
Relatórios de Gestão, Contrapartida de recursos para a 
Saúde no respectivo Orçamento. 

(B) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano de Saúde, 
Plano de Assistência Social e Fundo Municipal de 
Assistência Social. 

(C) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde com composição 
não paritária, Plano de Saúde, Relatórios de Gestão e 
contrapartida de Recursos para a Saúde no respectivo 
orçamento. 

(D) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde com composição 
paritária, Plano de Saúde, Relatórios de Gestão, 
contrapartida de recursos para a Saúde no respectivo 
orçamento das Entidades Privadas. 

 
QUESTÃO 20 
 Qual o Mecanismo de Defesa que consiste na 

representação de atitudes, desejos e sentimentos, 
desenvolvidos pelo ego, contrários do que é 
realmente almejado pelos impulsos. Como por 
exemplo, uma atitude de extrema solicitude para 
com os outros pode estar escondendo sentimentos 
inconscientes de hostilidades? 

(A) Sublimação. 
(B) Projeção. 
(C) Forclusão. 
(D) Formação Reativa. 
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QUESTÃO 21 
 Em relação às Pulsões, expressão utilizada em 

Psicanálise que descreve um processo Dinâmico 
que consiste numa pressão ou força (carga 
energética, fator de motricidade) que faz o 
organismo tender para um objetivo, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) As pulsões de morte seriam secundariamente dirigidas 
para o exterior, manifestando-se então sob a forma da 
pulsão de agressão ou de destruição. 

(B) No desenvolvimento libidinal do indivíduo, foi descrito o 
jogo combinado da pulsão de vida e da pulsão de 
morte, quer na sua forma sádica, quer na forma 
masoquista. 

(C) A pulsão sexual no homem está estreitamente ligada a 
um jogo de representações ou fantasias que a 
especificam. 

(D) A pulsão de morte não representa a tendência 
fundamental de todo ser vivo a retornar ao estado 
anorgânico. 

 
QUESTÃO 22 
 A respeito das Neuroses, relacione as colunas e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
1. Neurose obsessiva. 
2. Neurose de Caráter. 
3. Neurose de Abandono. 
4. Neurose Atual. 
5. Neurose Narcísica. 
 
A. Refere-se às afecções do tipo melancólico, 

sendo diferenciado das neuroses de 
transferências e das psicoses. 

B. Exprime-se por sintomas como ideias 
obsedantes, compulsão a realizar atos 
indesejáveis, luta contra estes pensamentos 
e estas tendências, ritos conjuratórios, etc. 

C. Trata-se de uma neurose cuja etiologia seria 
pré-edipiana, sendo os sintomas ligados a 
uma insegurança afetiva fundamental. 

D. A origem desta neurose não deve ser 
procurada nos conflitos infantis, mas no 
presente. 

E. Tipo de neurose em que o conflito defensivo 
não se traduz pela formação de sintomas 
nitidamente isoláveis, mas por modos de 
comportamento e uma organização 
patológica do conjunto da Personalidade. 

 
(A) 1C – 2E – 3B – 4D – 5A. 
(B) 1B – 2E – 3C – 4D – 5A. 
(C) 1A – 2C – 3D – 4E – 5B. 
(D) 1B – 2C – 3E – 4D – 5A 
  
QUESTÃO 23 
 O sentimento subjetivo de tensão muscular 

secundário a medicamentos antipsicóticos ou 
outros que podem fazer com que o indivíduo fique 
inquieto, caminhe, se sente e se levante 
repetidamente e pode ser confundido com agitação 
psicótica, denomina-se 

(A) Acatisia. 
(B) Catalepsia. 
(C) Ataxia. 
(D) Coprofagia. 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 
 Em relação à Psicoterapia de Grupo, analise as 

assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 

 
I. Pacientes com condições como Transtornos 

da Personalidade Borderline e esquizoide que 
têm relacionamentos destrutivos com seus 
grupos de colegas ou que foram 
extremamente isolados desse contato 
interpessoal em geral reagem de forma 
negativa ou ansiosa quando colocados em 
situação de grupo. 

 
II. Pacientes cujo problema primário é seu 

relacionamento com autoridades e que são 
muito ansiosos na presença de figuras de 
autoridade podem reagir de forma negativa 
aos resultados da terapia de grupo. 

 
III. Pacientes preparados por um terapeuta para 

a experiência de grupo tendem a continuar o 
tratamento por mais tempo e a relatar menos 
ansiedade inicial. 

 
IV. Os grupos fechados têm número e 

composição de pacientes estabelecidos. Se 
membros saem, não são aceitos novos. 

 
(A) Apenas I . 
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 25 
 Preencha as lacunas e assinale a alternativa 

correta. 
 A capacidade de representação de objetos e 

eventos é o principal desenvolvimento do estágio 
___________________. Vários são os tipos de 
representação que tem relevância no 
________________________, são eles: a imitação 
diferida, o jogo simbólico, o desenho, a imagem 
mental e a 
_____________________________________. Piaget 
referiu-se ao uso de símbolos ou signos como a 
função simbólica ou a função 
___________________________________. 

(A) sensório Motor / desenvolvimento / mudança cognitiva / 
semiótica 

(B) operacional Concreto / conceito / linguagem falada / 
semiótica 

(C) pré-operacional / desenvolvimento / linguagem falada / 
semiótica 

(D) operacional Formal / conceito / linguagem falada / 
semiótica 
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