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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) 
minutos de aplicação da prova; 
 
13         O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá retornar a sala para retirar seu 
caderno de prova; 
 
14         Assine o cartão resposta no local indicado.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Felicidade  
 Fernando Pessoa 

 
Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário.  

Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. 
Se achar que precisa voltar, volte! 

Se perceber que precisa seguir, siga! 
Se estiver tudo errado, comece novamente. 

Se estiver tudo certo, continue. 
Se sentir saudades, mate-a. 

Se perder um amor, não se perca! 
Se o achar, segure-o! 

 
O poema é uma forma que o escritor tem de manifestar e expressar seus sentimentos, e que dependendo do 
estado emocional de seu leitor, pode ou não ser considerado como “grande”. Fernando Pessoa, como poeta, era 
conhecido por suas múltiplas personalidades, os heterónimos, que eram e são até hoje objeto da maior parte dos 
estudos sobre sua vida e sua obra.  
 
01 - Na frase “Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário.”,  o vocábulo “o” é 
utilizado duas vezes, assinale a alternativa que justifica sua função: 
a) artigo, sujeito. 
b) sujeito, artigo. 
c) artigo definido, artigo. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
02 - A partícula “se” utilizada no início de algumas frases indica: 
a) partícula apassivadora. 
b) indeterminação do sujeito. 
c) pronome reflexivo. 
d) condição. 
 
03 - Nas palavras mate-a e segure-o, as vogais a e o desempenham a função de retomar: 
a) o verbo. 
b) o sujeito. 
c) o pronome. 
d) o substantivo. 
 
04 - Na frase: “Se perder um amor, não se perca”, a partícula “se”, refere-se a/ao: 
a) amor. 
b) perca. 
c) sujeito. 
d) verbo. 
 
05 - A palavra “comportamento” deve ser separada: 
a) co – mpor – ta – men – to. 
b) com – por – ta – me – nto. 
c) com – por – ta – men – to. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
06 - Laurindo pretende dividir R$ 129,50 entre seus sobrinhos. Cada sobrinho de Laurindo receberá a quantia 
de: 
a) R$ 15,50. 
b) R$ 16,50. 
c) R$ 17,50. 
d) R$ 18,50. 
 
07 - Uma dupla de operários realiza determinada tarefa em 50 minutos. Se fossem meia dúzia de operários, essa 
mesma tarefa seria realizada em: 
a) menos de 20 minutos. 
b) meia hora. 
c) 3/4 de hora. 
d) 150 minutos. 
 
08 - Com 15% do que possui na caderneta de poupança, Manoel pretende adquirir um equipamento eletrônico 
no valor de R$ 180,00. O valor que Manoel possui na caderneta de poupança é igual a: 
a) R$ 1000,00.   c) R$ 1200,00. 
b) R$ 1100,00.   d) R$ 1300,00. 
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09 - Thiago cortou um pedaço de corda medindo 40 cm. Essa medida equivale a: 
a) 0,4 km. 
b) 0,4 hm. 
c) 0,4 m. 
d) 0,4 dam. 
 
10 - Kelven possui uma veterinária, onde ele atende à domicílio. Para atender no domicílio, fica 10% mais caro 
do que atender na veterinária. Quanto custa o atendimento à domicílio, sendo que na veterinária custa R$ 
100,00? 
a) R$ 105,00. 
b) R$ 110,00. 
c) R$ 115,00. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - A Carteira de Trabalho e outros benefícios sociais foram criados por qual dos Presidentes da República 
abaixo? 
a) Getúlio Vargas. 
b) José Sarney. 
c) Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
d) Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
12 - Em que ano o Capitão Estevão Ribeiro Baião partiu de Curitiba, vindo a descobrir a região onde hoje se 
localiza o nosso municipio? 
a) 1.607. 
b) 1.670. 
c) 1.706. 
d) 1.760. 
 
13 - Leia com atenção o trecho da notícia abaixo: 

Secretária que foi ao salão com carro oficial pode ser demitida 
A secretária de Saúde de __________, Fátima Renilda da Silva, que foi flagrada pelo Ministério Público quanto 
frequentava um salão de beleza em Campo Mourão com o carro oficial da prefeitura, poderá ser afastada. (...) 
Fonte: http://www.odiario.com/politica/noticia/547016/secretaria-que-foi-ao-salao-com-carro-oficial-pode-ser-
demitida/ 

Assinale a alternativa que contém o nome da cidade que completa corretamente a lacuna da notícia: 
a) Araruna. 
b) Farol. 
c) Janiópolis. 
d) Mamborê. 
 
14 - Quais novas cédulas do Real já entraram em circulação? 
a) R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00. 
b) R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00. 
c) R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00. 
d) R$ 50,00 e R$ 100,00. 
 
15 - Quantas mulheres já foram eleitas até hoje para ocupar a Cadeira de Prefeito Municipal de Campo 
Mourão? 
a) Nenhuma. 
b) 1 (uma). 
c) 2 (duas). 
d) 3 (três). 
 
16 - São ações que devem ser desenvolvidas no Sistema único de Saúde, exceto: 
a) Promoção à saúde. 
b) Prevenção à saúde. 
c) Recuperação da saúde. 
d) Negligenciar a saúde. 
 
17 - Existem doenças que devem ser notificadas á autoridade sanitária, devido causar agravos à saúde individual 
e a população. São doenças de notificação compulsória, exceto: 
a) Dengue. 
b) Pressão alta. 
c) Febre amarela. 
d) AIDS. 
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18 - Quem pode fazer uma notificação compulsória de uma determinada doença? 
a) Somente o médico. 
b) Somente o enfermeiro. 
c) Qualquer individuo e qualquer profissional de saúde. 
d) Somente o centro de saúde. 
 
19 - De acordo com a Lei do Sistema único de Sáude, quem é o principal responsável pelo atendimento a um 
doente? 
a) O município. 
b) O Distrito Federal. 
c) A associação do bairro. 
d) O patrão do doente. 
 
20 - De acordo com o Pacto pela Vida, são doenças emergentes, exceto: 
a) Diabetes Mellitus. 
b) Dengue. 
c) Malária. 
d) Influenza. 
 
21 - Todas as opções abaixo fazem parte do Pacto pela Saúde, no Sistema único da saúde, exceto: 
a) Pacto em defesa do SUS. 
b) Pacto de Gestão. 
c) Pacto com os idosos. 
d) Pacto pela vida. 
 
22 - A Vigilância Sanitária intervém nos problemas decorrentes do meio ambiente para melhorar as condições de 
saúde da população. São ações da Vigilância Sanitária previstas no Sistema único de Sáude, exceto: 
a) Prevenir os riscos á saúde. 
b) Eliminar os riscos à saúde. 
c) Aumentar os riscos à saúde. 
d) Diminuir os riscos à saúde. 
 
23 - São formas de violência social, exceto: 
a) Física. 
b) Sexual. 
c) Psicológica. 
d) Desobediência. 
 
24 - São cuidados para evitar uma epidemia da Dengue, exceto: 
a) Retirar água dos pratinhos de vasos de plantas. 
b) Retirar pneus velhos dos terrenos abandonados e do quintal. 
c) Manter o quintal sempre limpo e livre de qualquer material que possa se tornar foco da Dengue. 
d) Deixar as cisternas e as caixas d água abertas. 
 
25 - As doenças emergentes são aquelas que surgiram ou foram identificadas em período recente, ou que também 
assumiram novas condições de transmissão. São exemplos de doenças emergentes, de acordo com a Vigilância 
epidemiológica, exceto: 
a) AIDS. 
b) Doença renal. 
c) Influenza. 
d) Dengue. 
 
26 - São medidas de saneamento básico, exceto: 
a) Tratamento de água. 
b) Tratamento de esgotos. 
c) Limpeza das vias públicas. 
d) Falta de coleta dos lixos domiciliares. 
 
27 - A Malária é uma doença causada por um parasita chamado Plasmódio, e é transmitida de pessoa a pessoa. 
Não é consequência dessa doença: 
a) Anemia. 
b) Disposição para trabalhar. 
c) Fraqueza. 
d) Palidez. 
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28 - Analise as questões abaixo e responda: 
I - Surto é quando a doença acontece em um local pequeno, como por exemplo, em uma escola. 
II - Epidemia é quando a doença acomete uma área maior do que esperado, por exemplo, uma cidade. 
III - A pandemia é quando a doença atinge todo o mundo. 
Quais das afirmativas são verdadeiras? 
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas I e II. 
d) Apenas as afirmativas II e III. 
 
29 - A única doença abaixo em que o homem não é o reservatório é?  
a) Botulismo. 
b) Amebíase. 
c) Ascaridíase. 
d) Cólera. 
 
30 - Sobre o Vírus da Influenza- HINI marque a alternativa errada: 
a) O agente etiológico é o Vírus HINI. 
b) O homem e os porcos são os reservatórios mais conhecidos da doença. 
c) Não é necessário manter as práticas de higiene, como por exemplo, a lavagem das mãos. 
d) Uma das formas  mais comum de  transmissão é através de pequenas gotículas expelidas pelo indivíduo infectado. 
 

 




