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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro 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, 50 (cinquenta) 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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Reportagem Fantástico - Edição do dia 29/01/2012 - Atualizado em 02/02/2012 
Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos 

 
Em 2009 a Anvisa proibiu a venda de formol puro no país todo. Mesmo assim, ele continuou 

sendo usado agora com outros nomes: escova inteligente, marroquina, egípcia e de chocolate. 
As autoridades de saúde já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso.  
Estamos falando do formol, substância química, de cheiro forte, e cuja venda é controlada. Então, 

por que as mulheres continuam usando o formol? E por que salões de beleza insistem em aplicar o 
produto, em doses excessivas, para alisar o cabelo?... 
 

 
Reportagem é um tipo de gênero textual, que busca recuperar informações apresentadas no dia-a-dia e 
aprofundá-las, além de informar um fato, observa suas raízes e o desenrolar dele. (Faria e Zanchetta, 2002). 
 
01 - No título da reportagem “Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos”,  temos a 
presença de que tipo de oração: 
a) oração final. 
b) oração causal. 
c) oração preposicional. 
d) oração dissertativa. 
 
02 - As palavras “ilegalmente e extremamente” pertencem a que classe de palavras: 
a) adjetivo e advérbio. 
b) apostos e adjetivo. 
c) advérbios. 
d) adjuntos. 
 
03 - Na informação: “As autoridades já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso”, qual a 
significação dos dois pontos na frase: 
a) introduzir uma fala. 
b) indicar uma enumeração. 
c) fazer uma citação. 
d) separar um período. 
 
04 - Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, assinale a alternativa incorreta sobre os porquês 
da língua portuguesa: 
a) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o por que separado e sem acento. 
b) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 
c) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma pergunta. 
d) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como adjetivo. 
 
05 - Segundo a nova ortografia pode-se afirmar sobre a crase: 
a) Obrigatória com a utilização de topônimos. 
b) O acento é facultativo quando o uso do artigo fica facultado antes dos pronomes possessivos. 
c) Proibida antes da palavra masculina e substantivo tomado em sentido genérico ou indeterminado. 
d) Todas as alternativas. 
 
“Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para 
escrever, e nasci para criar meus filhos. O ‘amar os outros’ é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, 
com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o 
tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação 
individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca [...].” Clarice 
Lispector (http://claricelispectorclarice.blogspot.com.br/) 
 
06 - A coerência e a coesão são conceitos importantes para compreensão do texto. Assinale a frase que não está 
correta: 
a) Há coisas para as quais eu nasci e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
b) Há três coisas para as quais nasço e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
c) Três coisas justificam minha existência: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
d) Há três coisas para as quais justificam meu nascimento e para mim fazer: amar os outros, escrever e criar meus 
filhos. 
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07 - A nova ortografia trata da acentuação com delicadeza, sobre os ditongos abertos assinale a alternativa 
correta: 
a) ideia, estreia, herói. 
b) trofeu, joia, asteroide. 
c) papeis, plateia, paranoia. 
d) assembleia, heroi, boia. 
 
08 - Em relação ao verbo sabemos que ele pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição, 
assinale a frase abaixo em que a utilização da preposição está incorreta: 
a) A mãe agrada o filho. 
b) A mãe agrada ao filho. 
c) O filho agrada a mãe. 
d) O filho agrada lhe mãe. 
 
09 - Quanto a utilização da preposição, assinale a frase correta: 
a) Respondi meu patrão. 
b) Respondi ao meu pai. 
c) Respondemos às perguntas. 
d) Respondeu-lhe à altura. 
 
10 - Em relação ao uso do hífen assinale a alternativa correta segundo a reforma ortográfica: 
a) subediretor, hiperinflação, antiherói. 
b) pansexual, pan-americano, mini-hotel. 
c) superomem, vice-rei, subediretor. 
d) subsecretário, minirreforma, autoretrato. 

  
11 - Milton possui um caminhão basculante cuja caçamba, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem 
dimensões de 1,6 m, 3 m e 90 cm. Para transportar um total de 25 m3 de terra com esse caminhão Milton terá 
que fazer, no mínimo: 
a) 4 viagens. 
b) 5 viagens. 
c) 6 viagens. 
d) 7 viagens. 
 
12 - Aristeu perdeu uma aposta e teve que pagar uma rodada de pastéis e refrigerantes na lanchonete do Jander. 
Ao todo, foram consumidos 17 pastéis e 5 refrigerantes. Sabe-se que cada pastel custa 2/5 do valor de um 
refrigerante e o valor da conta ficou em R$ 53,10. Após pagar essa conta, Aristeu pediu mais 3 pastéis e 1 
refrigerante, pagando por esse novo pedido o valor de: 
a) R$ 9,90. 
b) R$ 11,20. 
c) R$ 12,40. 
d) R$ 13,10. 
 
13 - O quadrado de um número natural, adicionado de seu dobro mais 5 unidades é igual a 8. Esse número é: 
a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 
 
14 - Em um grupo de 24 amigos, sabe-se que o número de pessoas que possuem celular é o dobro do número de 
pessoas que possuem notebook e o número de pessoas que possuem notebook e celular é igual a 3. Então, o 
número de pessoas que possuem notebook é igual a: 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
 
15 - Numa metalúrgica, 7 máquinas, trabalhando 12 horas por dia produzem 6300 peças. Se fossem 8 máquinas, 
trabalhando 10 horas por dia, seriam produzidas: 
a) 5500 peças. 
b) 5800 peças. 
c) 6000 peças. 
d) 6150 peças. 
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16 - Na edição de um texto através do software Microsoft Word 2003 (em Português do Brasil), pode-se 
selecionar todo um texto através da seguinte combinação de teclas:  
a) Ctrl + A. 
b) Ctrl + T. 
c) Ctrl + C. 
d) Ctrl + V. 
 
17 - Ao se realizar o download de um arquivo de texto via internet e salvá-lo na área de trabalho do Windows, 
este ficará alocado na seguinte memória do computador:  
a) Memória Principal (RAM). 
b) Memória Secundária (HD). 
c) Memória ROM (BIOS). 
d) Memória Regional (MR). 
 
18 - A figura abaixo representa uma porta e também um conector, relacionados com a seguinte tecnologia: 
a) PCA. 
b) PS/2. 
c) Serial. 
d) USB. 
 
 
 
 
19 - Para realizar a edição e visualização de um arquivo com extensão .xls, deve-se utilizar o seguinte aplicativo:  
a) Microsoft Access. 
b) Microsoft Excel. 
c) Microsoft Word. 
d) Microsoft Paint. 
 
20 - Fazendo uso do navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox, o atalho via teclado que tem como função 
atualizar a página que está sendo visualizada é:  
a) Shift + R. 
b) F5. 
c) Alt + A. 
d) F13. 
 

21 - Aproximadamente, qual é a densidade demográfica do município de Fazenda Rio Grande? 
a) 700 habitantes por km². 
b) 770 habitantes por km². 
c) 800 habitantes por km². 
d) 880 habitantes por km². 
 
22 - Em que ano foi criada no município de Fazenda Rio Grande a Paróquia de São Gabriel da Virgem 
Dolorosa? 
a) 1.968. 
b) 1.978. 
c) 1.988. 
d) 1.998. 
 
23 - Em que data foi instalado o Município de Fazenda Rio Grande? 
a) 16/11/1.981. 
b) 01/07/1.983. 
c) 26/01/1.990. 
d) 01/01/1.993. 
 
24 - Francisco Claudino Ferreira entrou para a história do município de Fazenda Rio Grande como: 
a) Primeiro médico a clinicar na região. 
b) Primeiro prefeito eleito pelo voto direto. 
c) Primeiro proprietário de terras da localidade.  
d) Primeiro religioso a oficiar uma missa na cidade. 
 
25 - O aldeamento original formado pelos índios na região onde hoje se localiza o município de Fazenda Rio 
Grande era denominado: 
a) Capocu.   c) Pocacu. 
b) Cupoca.   d) Pocuca. 
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26 - Quando de sua criação, qual era a principal atividade da Fazenda Rio Grande? 
a) Agricultura de subsistência. 
b) Criação de cavalos. 
c) Horticultura. 
d) Plantação de gêneros de primeira necessidade. 
 
27 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do município de Fazenda Rio Grande? 
a) Exatos três anos. 
b) Mais de três anos. 
c) Nenhum dia, nosso município foi criado e instalado na mesma data. 
d) Quase três anos. 
 
28 - O atual Ministro do Esporte do Brasil é: 
a) Orlando Silva. 
b) Paulo Bernardo. 
c) Aldo Rebelo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Segundo os historiadores do Município de Fazendo Rio Grande, qual o significado do termo “iguaçu” em 
tupi-guarani? 
a) Água doce ou rio de água doce. 
b) Água grande ou rio grande. 
c) Água sagrada ou rio sagrado. 
d) Água tortuosa ou rio bravo. 
 
30 - O Estado do Paraná possui quantos anos de emancipação? 
a) 500. 
b) 502. 
c) 503. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

31 - Em relação ao Botulismo, assinale a afirmação errada: 
a) Botulismo é uma doença neuroparalítica grave, não contagiosa, resultante de uma potente toxina produzida pela 
bactéria Clostridium botulinum. 
b) O botulismo apresenta elevada letalidade e deve ser considerado uma emergência médica de saúde pública. 
c) Há somente uma forma de botulismo, o botulismo alimentar. 
d) A notificação de um caso suspeito de botulismo é considerada surto e emergência de saúde pública. 
 
32 - Sobre escorpiões, é correto afirmar: 
a) Os escorpiões são animais carnívoros, alimentando-se principalmente de insetos, como grilos e baratas. 
b) Os escorpiões possuem hábitos diurnos, evitando ficar sob pedras e demais locais escuros. 
c) Escorpiões não vivem mais de um mês sem alimento e água. 
d) Os acidentes com escorpiões não são de grande importância, em função da baixa freqüência de acidentes e do baixo 
potencial de gravidade. 
 
33 - O agente transmissor do vírus da dengue é: 
a) Haemagogus capricornii 
b) Sabethes cloropterus 
c) Aedes scapularis 
d) Aedes Aegypti 
 
34 - Na organização das atividades de campo o agente de saúde é o responsável por uma zona fixa de 800 a 1.000 
imóveis, visitados em ciclos bimensais nos municípios infestados por Aedes aegypti. Assinale a alternativa errada 
em relação às obrigações básicas do agente de saúde: 
a) Impedir a reprodução de focos e orientar a comunidade com ações educativas. 
b) Planejamento, acompanhamento, supervisão e avaliação das atividades operacionais de campo. 
c) Destruir e evitar a formação de criadouros. 
d) Descobrir focos. 
 
35 - Em relação à Leptospirose, assinale a alternativa correta: 
a) A Leptospirose é uma zoonose que não tem ocorrência mundial. 
b) A Leptospirose é causada por bactérias do gênero Leptospira. 
c) A Leptospirose é uma doença que acomete animais domésticos e silvestres, porém não acomete o ser humano. 
d) Por apresentar baixa disseminação, a Leptospirose é uma doença de baixa importância econômica e de saúde pública. 
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36 - De acordo com a Lei 8.080 de 19 de Setembro de 1990, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de 
ações capaz 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. Assinale a 
alternativa que corresponde a uma das ações relacionadas à vigilância sanitária de acordo com a Lei 8080/90: 
a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. 
b) O controle de bens de consumo que não se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 
c) O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 
d) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e 
controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. 
 
37 - De acordo com a Lei 6.437 de 20 de Agosto de 1977, uma das infrações sanitárias é construir, instalar ou 
fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, laboratórios de produção de medicamentos, drogas, 
insumos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos, ou quaisquer outros estabelecimentos que 
fabriquem alimentos, aditivos para alimentos, bebidas, embalagens, saneantes e demais produtos que interessem 
à saúde pública, sem registro, licença e autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando as normas 
legais pertinentes. Assinale a alternativa que representa a pena para a infração citada acima: 
a) Advertência, interdição, cancelamento de autorização e de licença, e/ou multa. 
b) Advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa. 
c) Advertência, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa. 
d) Advertência, proibição de propaganda, suspensão de venda, imposição de mensagem retificadora, suspensão de 
propaganda e publicidade e multa. 
 
38 - Assinale a alternativa que não está de acordo com as competências da União no âmbito do sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária, de acordo com a Lei 9.782 de 26 de Janeiro de 1999: 
a) Normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde. 
b) Prestar cooperação técnica e financeira somente aos Estados e ao Distrito Federal. 
c) Exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo essa atribuição ser supletivamente exercida 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. 
d) Atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde. 
 
39 - De acordo com o artigo 6 da Lei 5.991 de 17 de Dezembro de 1973, a dispensação de medicamentos é 
privativa de: 
a) Somente farmácias. 
b) Somente drogarias. 
c) Somente dispensário de medicamentos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
40 - Dentro do Código de Saúde do Paraná, as Infrações Sanitárias podem ser classificadas em três grupos. 
Assinale o grupo que não se enquadra na classificação de infrações: 
a) Infrações Leves 
b) Infrações Médias 
c) Infrações Graves 
d) Infrações Gravíssimas 
 
41 - Em relação ao botulismo alimentar, assinale a resposta correta referente ao tempo de incubação: 
a) O tempo de incubação do botulismo alimentar pode variar de 2 horas a 10 dias. Quanto menor a concentração de 
toxina no alimento ingerido, menor o período de incubação. 
b) O tempo de incubação do botulismo alimentar pode variar de 2 horas a 20 dias. Quanto maior a concentração de 
toxina no alimento ingerido, menor o período de incubação. 
c) O tempo de incubação do botulismo alimentar pode variar de 2 horas a 10 dias. Quanto maior a concentração de 
toxina no alimento ingerido, menor o período de incubação. 
d) O tempo de incubação do botulismo alimentar pode variar de 2 horas a 20 dias. Quanto maior a concentração da 
toxina no alimento ingerido, maior o período de incubação. 
 
42 - Assinale a resposta errada relacionada à raiva: 
a) A infecção se transmite de um cão ao outro e do cão ao homem e outros animais domésticos por meio de mordeduras. 
b) A baixa densidade de cães e baixa reprodução são fatores que minimizam a importância da raiva como zoonose. 
c) O principal vetor da raiva urbana é o cachorro. 
d) O vírus aparece na saliva do animal mordedor 2, 3 e às vezes 10 dias antes dos primeiros sintomas. 
 
43 - De acordo com o Artigo 48 do Código de Saúde do Paraná, é infração gravíssima aquela em que seja 
verificada a existência de duas ou mais situações agravantes. Assinale a alternativa que corresponde a uma das 
situações agravantes: 
a) Procurar o infrator, espontaneamente, reparar ou minorar as consequências do ato lesivo à saúde pública, que lhe foi 
imputado. 
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b) Não ter sido a ação do infrator, fundamental para a ocorrência do evento. 
c) Ser reincidente o infrator. 
d) Ser primário o infrator. 
 
44 - De acordo com o Artigo 180 do Código de Saúde do Paraná, onde não houver sistema público de 
abastecimento de água, será permitida a abertura de poços ou aproveitamento de fontes para fornecimento de 
água para uso humano, devendo estar em conformidade com os padrões de potabilidade definidos em legislação 
específica. Assinale a resposta correta em relação à abertura de poços freáticos: 
a) Não será permitida a abertura de poços a uma distância inferior a 15 metros de focos de contaminação. 
b) Os poços freáticos devem ficar situados em nível inferior ao do terreno. 
c) Os poços freáticos devem ficar situados no mesmo nível do terreno. 
d) Não será permitida a abertura de poços a uma distância inferior a 10 metros de focos de contaminação. 
 
45 - O modo de transmissão da Leishmaniose tegumentar americana é: 
a) De pessoa para pessoa. 
b) Ingestão de alimentos derivados de leite. 
c) Através de ferimento causado por animais domésticos. 
d) Picada de insetos transmissores infectados. 
 
46 - Assinale a alternativa que está errada em relação aos objetivos do programa de vigilância da Leishmaniose 
Tegumentar Americana: 
a) Monitorar os eventos adversos aos medicamentos. 
b) Investigar e caracterizar surtos. 
c) Identificar e monitorar unidades territoriais sem relevância epidemiológica. 
d) Reduzir o numero de casos em áreas de transmissão domiciliar. 
 
47 - Nos casos de interdição cautelar de produtos, substâncias, equipamentos, objetos, utensílios, instrumentos 
utilizados no processo produtivo ou outros de interesse à saúde, serão apreendidas amostras, para execução de 
testes, provas, análise e/ou correção de irregularidades ou outras providências no prazo de no máximo 180 dias, e 
serão liberados mediante autorização da autoridade sanitária. A partir do parágrafo acima, assinale a 
alternativa correta: 
a) O prazo não pode ser dilatado, mesmo quando a análise, por sua característica técnica for superior a este prazo. 
b) Quando as condições do produto alimentício exigir pronta análise em face de sua perecibilidade, os testes, provas ou 
análises deverão ser executadas no prazo máximo de 36 horas. 
c) Quando o produto alimentar apresentar características organolépticas visivelmente alteradas, comprovadas por laudo 
pericial emitido no local por profissional designado pela autoridade sanitária demonstrando a irregularidade, os mesmos 
não serão apreendidos e inutilizados, observado o disposto no artigo 564 do regulamento. 
d) Quando o responsável pelo produto alimentar que apresenta características organolépticas visivelmente alteradas 
concordar, será dispensado o laudo pericial e juntada a autorização dos autos. 
 
48 - Em relação á Febre Amarela, assinale a alternativa incorreta: 
a) A doença é introduzida no ciclo pelo homem em período de viremia. 
b) Ao picar o homem contaminado, o Aedes aegypti contamina-se, passa pelo período de incubação extrínseca e estará 
apto a transmitir o vírus para outras pessoas susceptíveis. 
c) O período de incubação varia de 3 a 6 dias, após a picada do mosquito fêmea infectado. 
d) O sangue dos doentes é infectante de 24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas e até 15 dias após. 
 
49 - Em relação à dengue e às recomendações para visita domiciliar do agente de saúde, é incorreto afirmar: 
a) O servidor iniciará a inspeção começando pela parte externa, seguindo sempre pela direita. 
b) Concluída a inspeção, será preenchida a ficha de visita com registro da data, hora de conclusão, a atividade realizada 
e identificação do agente de saúde. 
c) A “Ficha de Visita” será colocada no lado interno da porta do banheiro ou da cozinha. 
d) O servidor iniciará a inspeção começando pela parte interna, principalmente banheiros e cozinha. 
 
50 - Assinale a alternativa incorreta referente às Loxosceles, também conhecidas como aranhas-marrons: 
a) Constroem teias sempre ao abrigo da luz direta, em fendas de barranco, sob telhas e tijolos, atrás de quadros e cantos 
de parede. 
b) Podem atingir 1cm de corpo e até 3cm de envergadura de pernas. 
c) São aranhas agressivas. 
d) No interior de domicílios, ao se refugiar em vestimentas, acabam provocando acidentes. 
 







