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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. 
 






 5

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 - De acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, sobre as proibições citadas neste, 
podemos afirmar:  
I - Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.  
II - Garantir a assistência da enfermagem. 
III - Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, 
exceto em iminente risco de morte.  
IV - Praticar e ou ser conivente com a injúria, calúnia a difamação de membro da equipe de enfermagem.  
Estão corretas:  
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV. 
c) Apenas as afirmativas II e IV. 
d) Apenas a afirmativa IV. 
 
32 - A atropina é um medicamento indicado para:  
I - Intoxicação por inibidores da colinesterase. 
II - Superdosagem por organofosforados. 
III - Bradicardia sinusal. 
IV - Midríase. 
V - Obstrução do trato urinário. 
Estão corretas:  
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III e V. 
c) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.  
d) Apenas a afirmativa V.  
 
33 - A donovanose é uma doença sexualmente transmissível de evolução progressiva e crônica, que atinge pele e 
órgãos da região genital. Um dos tratamentos indicados para esta doença é, EXCETO: 
a) Doxiciclina e tetraciclina. 
b) Ciprofloxacino e sulfametaxazol. 
c) Amoxicilina e tamiflur. 
d) Doxiciclina e eritromicina. 
 
34 - O programa nacional de Imunização criado em 1973, tem como banco de dados na sala de vacina. Marque a 
correta:  
a) Boletim de doses diárias aplicadas. 
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b) Boletim de doses semanal. 
c) Sistema de notificação de agravos. 
d) Sistema Informação Básica. 
 
35 - O paciente que apresenta feridas sofre com os problemas e medos com relação a sua saúde. Na atualidade 
adota-se curativos biológicos que conseguem um tratamento mais rápido para a equipe e o paciente. São 
coberturas biológicas mais indicada para feridas infectadas e com odor. Marque a correta: 
a) Hidrocolóide. 
b) Carvão ativado com prata. 
c) Sulfadiazina de Prata. 
d) Espuma de Poliuretano. 
 
36 - A vacina contra a febre amarela deve ser aplicada, marque a correta:  
a) de 15 em 15 anos. 
b) aos nove meses apenas. 
c) aos doze meses. 
d) aos nove meses e reforço a cada dez anos. 
 
37 - A poliomielite é uma doença viral aguda, que se caracteriza por paralisia flácida. Marque a correta:  
a) Atinge nervos somente das mãos. 
b) Ocorre paralisia flácida aguda. 
c) É uma doença de evolução lenta.  
d) Não há risco de contaminação com o vírus vacinal. 
 
38 - De acordo com a Lei 8142/90, podemos afirmar: 
a) A relação de usuários no conselho e conferência será 25%.  
b) A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferência de saúde, será paritária em relação aos demais 
segmentos.  
c) Não ocorre a paridade não conselho. 
d) A saúde tem como fatores determinantes o trabalho e o lazer.  
 
39 - A vacina BCG indicada para tuberculose deve ser aplicada em qual via de administração:  
a) Intra muscular. 
b) Subcutânea. 
c) Intradérmica. 
d) Endovenoso. 
 
40 - O pré-natal deve ser realizado com humanização. De acordo o Manual técnico de Pré-natal e puérperio o 
exame que identifica a sífilis deve ser pedido. Marque a correta: 
a) Na primeira consulta. 
b) Com 30 semanas. 
c) Com 24 semanas. 
d) Com 42 semanas. 
 
41 - São princípios da Política Nacional de Humanização - PNH. Marque a correta: 
a) transversalidade. 
b) equidade. 
c) centralização. 
d) universalidade. 
 
42 - De acordo com a Lei 8089/90, artigo 5 podemos afirmar: Os objetivos do SUS são:  
I - Identificar e divulgar fatores determinantes. 
II - Formular políticas de saúde. 
III - assistir as pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação.  
Estão corretas:  
a) Todas as afirmativas. 
b) Apenas as afirmativas I e II. 
c) Apenas a afirmativa II. 
d) Apenas a afirmativa III. 
 
43 - As infecções urinárias caracterizam umas das procuras ao serviço de saúde. São sintomas relacionados a 
infecção, EXCETO: 
a) hematúria. 
b) dor muscular. 
c) disúria. 
d) polaciúria. 
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44 - De acordo com a Lei 8142/90 artigo 3, para que os estados e municípios recebam o repasse financeiro eles 
deverão contar com, marque a incorreta: 
a) fundo de saúde. 
b) plano de saúde. 
c) conselho de saúde. 
d) partidos políticos. 
 
45 - Sobre a tuberculose podemos afirmar:  
a) não tem vacina. 
b) não tem cura. 
c) o abandono do tratamento permite que os indivíduos infectados tornam-se resistentes.  
d) apresenta como sintomas manchas vermelhas na pele.  
 
46 - As hantaviroses são antropozoonose, que tem como diagnostico diferencial a:  
a) dengue. 
b) febre amarela. 
c) leptospirose. 
d) dermatite. 
 
47 - O período de incubação da doença de Lyme. Marque a correta: 
a) 10 dias. 
b) 3 à 32 dias. 
c) 7 à 45 dias. 
d) 1 à 53 dias. 
 
48 - O programa saúde da família, foi criado: 
a) 2000 
b) 1994  
c) 1990  
d) 1950  
 
49 - No exame de prevenção do câncer no colo do útero, podemos afirmar, EXCETO: 
a) Realiza-se coleta dupla. 
b) Coleta endocervial e ectocervical. 
c) As lesões precursoras para câncer podem ser detectadas.  
d) Nenhuma das alternativas anteriores.  
 
50 - São diretrizes do SUS, EXCETO:  
a) descentralização. 
b) integralidade. 
c) equidade. 
d) acessibilidade. 
 
 







