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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 Assine o cartão resposta no verso.  

 

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

 
Boa Prova! 
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REPÓRTER POLICIAL 
 
1º O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela 
contingência: quanto mais cocoroca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, 
assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se _______ nunca ___________ um 
hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, 
tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal ____ parar num hospital. Só ____ para o 
nosocômio. 
2º E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa 
diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Mister X, 
advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de 
um crime - de costas ou de barriga pra baixo - fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito 
ventral. 
3º  Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste, 
... porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno 
azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. 
Como locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, o guarda de trânsito, a mulher dos outros, o repórter 
policial nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da 
banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”. 
4º Outro detalhezinho interessante: se a vítima de uma agressão morre, tá legal, mas se - ao contrário - em vez de morrer 
fica estendida no asfalto, está indefectivelmente prostrada. Podia estar caída, derrubada ou mesmo derribada, mas um 
repórter de crime não vai trair a classe assim à toa. E castiga na página: “Naval prostrou desafeto com certeira facada”. 
Desafeto - para os que são novos na turma - devemos explicar que é inimigo, adversário, etc. E mais: se morre na hora, 
tá certo; do contrário, morrerá invariavelmente ao dar entrada na sala de operações. 
 

 (Stanislaw Ponte Preta. Primo Altamirando e Elas. Rio, Ed. do Autor, 1962. p. 62/4.) 

 
01 - Obedecendo a norma padrão da Língua Portuguesa quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas do 1º parágrafo do texto: 
a) prezam - chamaria - foram - vão. 
b) prezam - chamariam - foram - vão. 
c) prezam - chamariam - foi - vai. 
d) preza - chamaria - foi - vai. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) O autor se dirige aos locutores esportivos e repórteres policiais num tom de humor. 
b) Segundo o autor o repórter policial deforma as informações que deve fornecer. 
c) De acordo com o autor, para que possamos entender o noticiário policial é necessário que estejamos acostumados à 
linguagem dos repórteres. 
d) Segundo o autor, se o repórter policial e o locutor esportivo não se expressarem em uma língua especial o povo não 
os entenderia. 
 
03 - Os elementos coesivos destacados nos trechos retirados do texto estão associados a uma determinada 
interpretação. Assinale a alternativa em que a interpretação do elemento coesivo destacado está incorreto: 
a) “Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome”. (1º parágrafo) - comparativa. 
b) “Porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo”... (3º parágrafo) - oposição. 
c) “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado”... (3º parágrafo) - conclusão. 
d) “Se o porco morde a perna de um caixeiro”. (3º parágrafo) - consequência. 
 
04 - Em “mas um repórter de crime não vai trair a classe”... (4º parágrafo) o elemento coesivo poderia ser 
substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos mencionados abaixo, exceto: 
a) conquanto.   c) contudo. 
b) todavia.   d) entretanto. 
 
05 - Em “Suíno atacou comerciário”. (3º parágrafo). As aspas foram empregadas para: 
a) Realçar ironicamente as palavras utilizadas pelo repórter policial. 
b) Destacar os termos que o repórter policial utilizou na escrita da manchete. 
c) Explicar uma circunstância mencionada incidentalmente. 
d) Marcar suspensões do pensamento, provocado por hesitação do repórter policial. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes às palavras retiradas do texto e em seguida assinale a alternativa correta: 
a) “vítima” é um substantivo feminino comum de dois gêneros. 
b) O plural de “cidadão” se faz com base na mesma norma que “escrivão”. 
c) O substantivo “guarda” tem uma significação no masculino e outra no feminino. 
d) O plural no diminutivo de locutores é locutoreszinhos. 
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07 - Maurício nasceu quando Pablo tinha 4 anos. Hoje, o produto entre as idades de ambos é igual a 52. Pablo 
tem: 
a) 10 anos. 
b) 11 anos. 
c) 12 anos. 
d) 13 anos. 
 
08 - Em um triângulo retângulo um dos catetos mede 10 cm e a hipotenusa mede 14 cm. A área desse triângulo é 
de: 
a) 20  cm2. 

b)  cm2. 

c)  cm2. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
09 - Um grupo de 15 operários trabalhando 12 horas por dia conclui uma obra em 50 dias. Considerando-se o 
mesmo ritmo de trabalho, se esse grupo fosse formado por 20 operários, trabalhando 10 horas por dia, essa obra 
seria concluída em: 
a) 55 dias. 
b) 50 dias. 
c) 45 dias. 
d) 40 dias. 
 
10 - Margareth vai colocar um carpete em formato retangular na entrada de seu escritório. O comprimento 
desse carpete mede o dobro da largura e seu perímetro é de 9m. Cada metro quadrado desse carpete custa R$ 
25,00. Para colocar esse carpete Margareth pagará: 
a) R$ 125,50. 
b) R$ 112,50. 
c) R$ 92,00. 
d) R$ 25,00.  
 
11 - Manoel possui uma bola que quando inflada ao máximo, apresenta diâmetro interno medindo 40 cm. Nessas 
circunstâncias, o volume máximo de ar no interior dessa bola é igual a: 
Dado: π = 3. 
a) 32 litros. 
b) 30 litros. 
c) 27 litros. 
d) 24 litros. 
 
12 - Dados os conjuntos A = {x ∈∈∈∈ R / x é número par} e B = {x ∈∈∈∈ R / x é número primo menor que 20}. O conjunto 
C formado pela intersecção entre A e B é igual a: 
a) C = {3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}. 
b) C = {11, 13, 17, 19}. 
c) C = {2}. 
d) C = Ø. 
 

13 - De acordo com o Censo 2.010, do IBGE, qual é a população do nosso município? 
a) 5.178 habitantes. 
b) 5.187 habitantes. 
c) 5.718 habitantes. 
d) 5.871 habitantes. 
 
14 - O primeiro prefeito de Salto do Itararé foi escolhido: 
a) Através do voto direto da população. 
b) Através do voto indireto dos vereadores. 
c) Pelo Governador do Estado. 
d) Por aclamação pública. 
 
15 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do Município de Salto do Itararé? 
a) Aproximadamente 3 meses. 
b) Aproximadamente 6 meses. 
c) Aproximadamente 9 meses. 
d) Mais de um ano. 
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16 - Quem era o Governador do Paraná quando da criação do Município de Salto do Itararé? 
a) Bento munhoz da Rocha Neto. 
b) Moyses Lupion. 
c) Nei Braga. 
d) Paulo Cruz Pimentel. 
 
17 - Em relação ao conceito de vigilância sanitária, é INCORRETO afirmar que: 
a) É responsável pelo controle da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde. 
b) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 
c) Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
d) Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 
todas as etapas e os processos, da produção ao consumo. 
 
18 - Constituem infrações sanitárias as seguintes condutas, EXCETO: 
a) Fazer funcionar, sem assistência de responsável técnico legalmente habilitado, os estabelecimentos onde são 
produzidos, transformados, comercializados, armazenados, manipulados, analisados, preparados, extraídos, purificados, 
fracionados, embalados, reembalados, importados, exportados ou expedidos produtos de interesse à saúde. 
b) Fraudar, falsificar ou adulterar produto sujeito ao controle sanitário. 
c) Expor à venda, manter em depósito ou transportar produto sujeito ao controle sanitário, que exija cuidados especiais 
de conservação, sem a observância das cautelas e das condições necessárias a sua preservação. 
d) Construir, instalar ou fazer funcionar hospital, posto ou casa de saúde, clínica em geral, casa de repouso, serviço ou 
unidade de saúde, estabelecimento ou organização afim, que se dedique à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com licença de órgão sanitário competente, observando as normas legais e regulamentares pertinentes. 
 
19 - São medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfuro-cortantes, EXCETO: 
a) Substituir o uso de agulhas e outros perfuro-cortantes quando for tecnicamente possível. 
b) Adotar coletores de descartes no ambiente. 
c) Após o uso, reencapar as agulhas previamente ao descarte. 
d) Adotar o uso de material perfuro-cortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente 
possível. 
 
20 - As ações de vigilância sanitária e/ou ambiental recaem sobre, EXCETO: 
a) Alimentos, água e bebidas para o consumo animal. 
b) Serviços de assistência à saúde. 
c) Sangue e hemoderivados. 
d) Ambiente e processos de trabalho e saúde do trabalhador. 
 
21 - Fatores de risco são componentes que podem levar à doença ou contribuir para o risco de adoecimento e 
manutenção dos agravos de saúde. Em relação aos fatores de risco, pode-se falar, EXCETO: 
a) São considerados fatores de risco endógenos quando advindos do próprio organismo sob risco, por exemplo, fatores 
genéticos e constitucionais. 
b) A exposição intermitente a um fator de risco é o contato que vai e volta, que ocorre periodicamente, em pulsos no 
tempo. 
c) Podem, também, ser definidos como: “atributos de um grupo da população que apresenta menor incidência de uma 
doença ou agravo à saúde em comparação com outros grupos que não o tenha ou com menor exposição a tal 
característica”. 
d) A exposição aguda a um fator de risco é o Contato de um ou vários indivíduos rápida e intensa a determinado 
fator/agente ou a determinados Fatores de Risco. 
 
22 - A utilização efetiva deste sistema de informação permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência 
de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de notificação 
compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a 
identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica.  É, portanto, um instrumento 
relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja 
avaliado o impacto das intervenções. 
O sistema de informação descrito acima se trata do: 
a) SIAB. 
b) SIH. 
c) SINASC. 
d) SINAN. 
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23 - Sobre a investigação de surtos e epidemias, é INCORRETO afirmar que: 
a) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma determinada área, não devem ser submetidos à investigação em 
profundidade. 
b) O principal objetivo da investigação de uma epidemia ou surto de determinada doença infecciosa é identificar formas 
de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos. 
c) É essencial a detecção precoce de epidemias/surtos para que as medidas de controle sejam adotadas oportunamente, 
de modo que grande número de casos e óbitos possam ser prevenidos. 
d) Além da prevenção de novos casos e surtos, a investigação desse tipo de evento pode contribuir para a descoberta de 
novos agentes, novas doenças e novos tratamentos, além de ampliar o conhecimento sobre novas doenças e as já 
conhecidas e fazer com que a população passe a ter mais confiança no serviço público de saúde. 
 
24 - São dados e informações que alimentam o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, EXCETO: 
a) Dados demográficos, ambientais e sócio-econômicos.  c) Dados de mortalidade. 
b) Dados de nascimentos.      d) Notificação de surtos e epidemias. 
 
25 - A avaliação das fontes de risco à saúde nos locais e processos de trabalho, determinando a adoção das 
providências para a eliminação ou redução dos riscos, compreendem ações desenvolvidas no âmbito da vigilância 
sanitária, pela autoridade sanitária, em todos os estabelecimentos e locais de trabalho. Na vigilância sanitária 
relativa à saúde do trabalhador, são avaliados os seguintes fatores: 
I - O controle médico de saúde ocupacional. 
II - Condições de riscos ambientais nos locais e processos de trabalho. 
III - Medidas de prevenção aos riscos de acidentes nos ambientes de trabalho. 
IV - A investigação de agravos à saúde do trabalhador. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III.    c) Apenas as afirmativas II e III. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26 - Qualquer serviço de abastecimento de água, público ou privado, ficará sujeito à fiscalização da autoridade 
sanitária, podendo ser instalado e operado somente de acordo com legislação vigente. Sendo assim, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade definido em legislação 
específica e está sujeita à vigilância da qualidade da água. 
b) Cabe a autoridade sanitária verificar a forma pela qual as habitações ou edificações comerciais e industriais são 
supridas por água. 
c) A fiscalização da qualidade das águas destinadas ao consumo humano não é atribuição do Sistema Único de Saúde. 
d) Todo edifício deve ser abastecido com água potável em quantidade suficiente ao fim a que se destina. 
 
27 - A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, através 
de ações de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à 
saúde, abrangendo, EXCETO: 
a) Promoção da saúde.    c) Vigilância da saúde do trabalhador. 
b) Vigilância da situação de saúde.   d) Vigilância doméstica. 
 
28 - São princípios gerais higiênicos- sanitários que devem ser observados na produção de alimentos, EXCETO: 
a) As matérias-primas alimentícias devem ter controle de prevenção da contaminação por lixos ou sujidades de origem 
animal, doméstico, industrial e agrícola, cuja presença possa atingir níveis passíveis de constituir um risco para saúde. 
b) Os métodos e procedimentos para colheita, produção, extração e abate não devem ser higiênicos, podendo constituir 
um perigo potencial para a saúde e provocar a contaminação dos produtos. Equipamentos e recipientes que são 
utilizados nos diversos processos produtivos devem constituir um risco à saúde. 
c) As matérias primas que forem impróprias para o consumo humano devem ser isoladas durante os processos 
produtivos, de maneira a evitar a contaminação dos alimentos, das matérias-primas, da água e do meio ambiente. 
d) Os meios de transporte de alimentos colhidos, transformados ou semi-processados dos locais de produção ou 
armazenamento devem ser adequados para o fim a que se destinam e constituídos de materiais que permitam o controle 
de conservação, da limpeza, desinfecção e desinfestação fácil e completa. 
 
29 - São caracteres permitidos na composição do nome de um arquivo, EXCETO: 
a) / 
b) ! 
c) ) 
d) ^ 
 
30 - O atalho de informática e sua correspondência estão corretos, EXCETO: 
a) CTRL+ A = Abrir um arquivo. 
b) CTRL+ C = Copiar um arquivo. 
c) CTRL + P = Selecionar um arquivo. 
d) CTRL+ L= Localizar um arquivo. 







