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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, 40 (quarenta) 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 local indicado. 

 

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

  

 
Boa Prova! 
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Mocinho 

Carlos Drummond de Andrade 
 
1º Os garotos estavam indóceis, à espera do grande mocinho norte-americano, de passagem pelo Rio, que 
prometera pessoalmente ir à televisão. Na calçada, os brinquedos não engrenavam, ninguém tinha alma para os jogos de 
todo dia. A proximidade do herói os punha ___________, e pediam a hora a quem passava, sentindo que o tempo 
“trabalhava de bandido”, em sua lentidão. 
2º À hora anunciada, em casa de Alfredinho, sentaram-se no chão, diante do espelho, e toca a suportar anúncio de 
sabão, de loteamento, de biscoito. 
3º Afinal, o locutor anunciou a chegada do cavaleiro famoso, ídolo das crianças do mundo inteiro. E o ídolo era 
simpático, falava inglês, mas tinha outro cavalheiro ao lado para traduzir, só que viera a pé e foi se sentando, cansado 
talvez de cavalgar por montes e vales do Oeste, e de tanta luta contra os maus. 
4° Sentou-se e deram-lhe sorvete, que o herói ingeriu muito delicadamente, surpreendendo a todos, “cow-boys” 
amadores, que lambem doze gelados por dia, mas nunca seriam capazes de imaginar que um vaqueiro “legal” gostasse 
de sorvete. 
5º E o locutor foi conversando com ele. É verdade que possuía quatrocentos revólveres? Sim, possuía 
quatrocentos revólveres para o gasto. A notícia agradou em cheio ao auditório, e Kléber perguntou como é que ele podia 
manejá-los todos de uma só vez, mas Gaúcho mandou-lhe calar a boca. O locutor pediu licença ao herói para mostrar 
sua roupa aos telespectadores. E o herói virou figurino. 
6º Mauricinho, estirado no tapete, quis perguntar pelo Gatilho, o famoso cavalo do herói e parte integrante do 
mito, porém os outros explicaram-lhe que não adianta perguntar de casa. Por que não aparecia Gatilho? Mocinho sem 
cavalo é mocinho? Mocinho sentado, tomando sorvete, é mocinho? E os quatrocentos revólveres? Por que ele não dava 
ao menos um tiro, só de farra? 
7º O programa acabou, os garotos foram saindo sem entusiasmo. Naquele horário estavam habituados a ver filmes 
do herói, em que ele desenvolve bravura, astúcia e ___________ exemplares. Ali encontravam apenas um senhor meio 
maduro, folheado a ouro e prata e refrescando-se com gelados. 
8º Mauricinho, o mais moço, __________ a impressão geral: 
9º – Não gosto de mocinho, gosto é de filme de mocinho! 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) nervosos – jenerosidade – resumil. 
b) nervosos – generosidade – resumiu. 
c) nervozos – jenerozidade – resumil.  
d) nervozos – generozidade – rezumiu. 
 
02 - Para as crianças o tempo “trabalha de bandido” porque: 
a) os punha nervosos. 
b) a presença do mocinho na televisão seria breve. 
c) custava a passar. 
d) prejudicava a imagem da televisão. 
 
03 - Todas as palavras retiradas do texto estão relacionadas ao mito mocinho, exceto: 
a) bravura. 
b) simpático. 
c) cavalo.  
d) delicadeza. 
 
04 - Assinale a alternativa em que as palavras retiradas do texto obedecem à mesma regra de acentuação gráfica: 
a) ídolo – notícia. 
b) astúcia – gaúcho. 
c) indóceis – auditório. 
d) herói – inglês. 
 
05 - Analise a alternativa em que a palavra retirada do texto faz o plural da mesma forma que “mão”: 
a) chão. 
b) lentidão. 
c) sabão. 
d) impressão. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o feminino está incorreto: 
a) o herói = a heroína. 
b) o cavaleiro = a dama. 
c) o locutor = a locutora. 
d) o cavalo = a égua. 
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07 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta: 
a) há – bi – tu – a – dos. 
b) lo – te – a – men – to. 
c) a – nun – ci – a – da. 
d) bis – co – i – to. 
 
08 - Ingeriu se escreve com “g”. Também se escreve com “g” a palavra: 
a) no___ento. 
b) ___egue. 
c) gor___eta. 
d) penu___em. 
 
09 - Em “a todos, “cow-boys” amadores, ...” (4º parágrafo). As aspas foram empregadas no texto para: 
a) destacar termos emprestados de outras línguas. 
b) realçar ironicamente a expressão. 
c) acentuar o valor significativo da expressão. 
d) marcar um segmento de sentido explicativo. 
 
10 - Assinale a alternativa em que os espaços devem ser preenchidos por “o”: 
a) m___leque – b___eiro. 
b) tab___ada – eng___lir. 
c) p___eira – c___chicho. 
d) curt___me – búss___la. 
 
11 - Ana percorre uma volta ao redor de uma praça circular em 5 minutos, Priscila leva 6 minutos, e Taís 
demora 8 minutos para realizar a mesma atividade. Supondo que as três partam juntas, as 14 h 15 min, se 
encontrarão novamente no ponto de partida às: 
a) 16 h 15 min. 
b) 16 h. 
c) 15 h 15 min. 
d) 15 h. 
 
12 - Mario pretende cercar, com três fios de arame, um terreno retangular cujo comprimento mede 25 m. Sabe-
se que a área ocupada por esse terreno é de 325 m2. A quantidade de arame necessária para cercar esse terreno é 
igual a: 
a) 275 m. 
b) 228 m. 
c) 175 m. 
d) 76 m. 
 
13 - O diâmetro de uma roda mede 80 cm. Um giro completo dessa roda equivale a: 
a) 1,6π m. 
b) 0,8π m. 
c) 0,64π m. 
d) 0,16π m. 
 
14 - Laura comprou ração suficiente para tratar de seus 8 gatos por um período de 15 dias. Após 5 dias, três 
gatos morreram. A ração restante será suficiente para tratar dos gatos de Laura por: 
a) menos de 7 dias.   c) 15 dias. 
b) 12 dias.    d) 16 dias. 
 
15 - Marcos aplicou um capital de R$ 1.260,00 à taxa de juros simples de 30% a.a., com o intuito de resgatar o 
montante quando a aplicação render juros equivalentes ao dobro do capital aplicado. O período de aplicação 
desse capital será de: 
a) 3 anos e 4 meses. 
b) 4 anos e 3 meses. 
c) 6 anos e 8 meses. 
d) 8 anos e 6 meses. 
 
16 - Alguns trechos da BR-376 (Rodovia do Café) terão suas obras de duplicação iniciadas este mês, esta rodovia 
liga: 
a) O leste do Estado a Curitiba. 
b) O norte do Estado ao Porto de Paranaguá. 
c) O oeste do Estado a Curitiba. 
d) O sul do Estado ao Porto de Paranaguá. 
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17 - De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, o total de mortes provocadas pelo vírus “Influenza A 
H1N1” neste ano no Paraná passou de cinco para 13. O Influenza A H1N1 é: 
a) Um tipo de gripe. 
b) Um tipo de vírus que provoca a morte de todas as pessoas infectadas. 
c) Uma doença transmitida através de transfusão de sangue. 
d) Uma virose transmitida através da picada de insetos. 
 
18 - Durante sua estada no Brasil, o Papa Francisco prometeu voltar em 2.017 ao nosso país, qual será o motivo 
desta nova visita? 
a) A nova edição da Jornada Mundial da Juventude, desta vez em Aparecida do Norte, em São Paulo. 
b) Canonização do Beato Padre Eustáquio em Belo Horizonte, Minas Gerais. 
c) Os 300 anos do encontro da imagem de N. S. Aparecida no Rio Paraíba do Sul em Guaratinguetá, São Paulo. 
d) Primeira de seis aparições de Nossa Senhora a três crianças. 
 
19 - Foram gerentes da CODAL, aqui em Terra Roxa, EXCETO: 
a) Geraldo Albino Rodrigues. 
b) João Aparecido de Morais. 
c) José Miranda Santos. 
d) Leônidas dos Santos Dias. 
 
20 - O petróleo oriundo do pré-sal será extraído: 
a) Em alto mar. 
b) Em lagoas de água salgada. 
c) Em praias. 
d) Em salineiras no Rio Grande do Norte. 
 
21 - Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave dependendo da forma 
como se apresente. Sobre esta doença é incorreto afirmar: 
a) O vírus da Dengue é RNA, um arbovírus do gênero Flavivirus, pertencente á família Flaviridae. 
b) Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia. 
c) O homem infecta o mosquito durante o período de viremia. 
d) O tratamento é sintomático (com analgésicos e antipiréticos), sendo indicada hidratação oral ou parenteral e 
aplicação da vacina anti-dengue. 
 
22 - Os objetivos da vigilância epidemiológica para Dengue incluem reduzir a infestação pelo Aedes aegypti, para 
isto, não é correto afirmar: 
a) O combate ao vetor envolve ações continuadas de inspeções domiciliares. 
b) A finalidade das ações de rotina é manter a infestação do vetor em níveis compatíveis com a transmissão da doença. 
c) As ações de controle incluem medidas de educação em saúde e mobilização social. 
d) As inspeções domiciliares visam a eliminação e tratamento de criadouros. 
 
23 - Doença crônica causada por platelmintos parasitas, transmitidos pelo contato do homem com águas 
infectadas pelas cercárias eliminadas por caramujos do gênero Biomphalária. Esta doença é: 
a) Malária. 
b) Leishmaniose. 
c) Esquistossomose. 
d) Leptospirose. 
 
24 - A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença de notificação compulsória em todo território 
nacional. Está correta a afirmação sobre esta doença: 
a) É uma doença contagiosa, causada por protozoários do gênero Leishmania. 

b) A transmissão desta doença é de forma vetorial, através da picada de insetos denominados flebotomíneos. 
c) Uma pessoa infectada pela doença pode transmiti-la a outra pessoa através do contato direto. 
d) Uma medida de controle para esta doença é a prática de eutanásia em todos os cães infectados, independente da 
gravidade da doença.  
 
25 - A malária é uma doença de notificação compulsória.  Nas áreas endêmicas, a notificação é feita ao Sistema 
de Informação de Vigilância epidemiológica da Malária (Sivep-Malária). Nas áreas não-endêmicas qual Sistema 
de Informação é responsável pelas notificações de malária? 
a) SIS. 
b) SINASC. 
c) SIM. 
d) SINAN. 
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26 - Qual destas doenças abaixo não é transmitida por insetos vetores? 
a) Esquistossomose. 
b) Leishmaniose. 
c) Malária. 
d) Dengue. 
 
27 - Atualmente, qual é a maior arbovirose que afeta o ser humano, constituindo-se em sério problema de saúde 
pública no mundo? 
a) Dengue. 
b) Febre Amarela. 
c) Malária. 
d) Gripe H1N1. 
 
28 - São considerados fatores de risco para ocorrência da Febre hemorrágica da Dengue, exceto: 
a) menores de 15 anos e lactentes, adultos do sexo feminino. 
b) presença de enfermidades crônicas (alergia, diabetes, hipertensão, asma brônquica, anemia falciforme). 
c) inexistência de anticorpos contra dengue. 
d) circulação simultânea de dois ou mais sorotipos da dengue. 
 
29 - Qual destes Estados faz parte da área considerada endêmica para Malária? 
a) Paraná. 
b) Amazonas. 
c) São Paulo. 
d) Pernambuco. 
 
30 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, exceto: 
a) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
b) divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
c) desintegração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
d) capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
 
31 - A lei orgânica da Saúde é: 
a) Lei 7498/86. 
b) Lei 8080/90. 
c) Lei 8069/90. 
d) Lei 8112/90. 
 
32 - Estão corretas as afirmações abaixo, exceto: 
a) Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 
b) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
c) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do SUS. 
d) A participação da comunidade é um dos princípios do SUS. 
 
33 - “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”. Este é o conceito de: 
a) Vigilância Sanitária. 
b) Vigilância em Saúde do Trabalhador. 
c) Vigilância Ambiental. 
d) Vigilância Epidemiológica. 
 
34 - Ao dizer que determinada doença é endêmica, quer dizer que: 
a) Doença caracterizada por uma epidemia com larga distribuição geográfica, atingindo mais de um país ou de um 
continente. 
b) É doença que acomete sistematicamente populações em espaços característicos e determinados, no decorrer de um 
longo período e que mantém uma incidência relativamente constante, permitindo variações cíclicas e sazonais. 
c) É doença que sofreu uma alteração, espacial e cronologicamente delimitada, do estado de saúde-doença de uma 
população, caracterizada por uma elevação inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada 
doença, ultrapassando valores do limiar epidêmico preestabelecido para aquela circunstância e doença. 
d) Esta doença ocorre restrita a um espaço extremamente delimitado: colégio, quartel, creches, um quarteirão, um bairro 
etc. 
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35 - A visita domiciliar possui grande destaque na saúde pública, pois se trata de um instrumento de intervenção 
de diversas categorias profissionais. Sobre a visita domiciliar é incorreto afirmar: 
a) A Visita Domiciliar é metodologia de trabalho de caráter educacional, assistencial e exploratório, realizada por 
profissionais que vão ao domicílio do paciente, usuário ou beneficiário de um serviço. 
b) A Visita Domiciliar é uma prática profissional investigativa ou de atendimento, efetuada por profissionais junto ao 
indivíduo em seu próprio meio social ou familiar. 
c) A Visita Domiciliar é um instrumento formado por um conjunto de ações sistematizadas para viabilizar o cuidado a 
pessoas e famílias com algum nível de alteração de saúde ou para realizar atividades ligadas aos programas de saúde. 
d) A Visita Domiciliar é metodologia presente em diversas ações e políticas, fazendo parte dos primórdios de algumas 
práticas profissionais. Atualmente é estratégia desvalorizada no SUS e nas ações da Atenção Básica. 
 
36 - Analise as afirmações abaixo: 
I - a Visita Domiciliar é instrumento da vigilância epidemiológica, uma vez que, dentre as atividades 
desenvolvidas, é preciso fazer a busca ativa de comunicantes para quimioprofilaxia de algumas doenças de 
notificação compulsória. 
II - através da Visita Domiciliar as equipes dos Programas de Saúde da Família identificam as condições sociais e 
sanitárias das famílias, obtendo um diagnóstico da realidade local e favorecendo a identificação das áreas de 
risco. 
III - a Visita Domiciliar é uma técnica que permite menor aproximação da realidade do indivíduo. 
IV - a Visita Domiciliar dificulta a aproximação do cotidiano dos usuários pelos profissionais que utilizam este 
instrumento. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmativas.    c) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III.   d) Apenas a afirmativa I. 
 
37 - Ao realizar a visita domiciliar, o profissional deve estar atento à alguns elementos sendo incorreto: 
a) Captar todas as comunicações e estar sensível ao receptor, ficando-se atento à comunicação não verbal e percebendo 
o que está à volta, seja aspectos comportamentais ou materiais. 
b) Respeitar o tempo da família ou do indivíduo para a construção do vínculo com o profissional. 
c) É desnecessário abrir mão de preconceitos ou padrões pessoais. 
d) Utilizar linguagem compatível com a do usuário, para que não haja barreiras na comunicação. 
 
38 - A vigilância epidemiológica possui como funções, exceto: 
a) coleta e processamento de dados; análise e interpretação dos dados processados; divulgação das informações. 
b) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde. 
c) investigação epidemiológica de casos e surtos. 
d) análise dos resultados obtidos; e recomendações e promoção das medidas de controle indicadas. 
 
39 - Não são objetivos da vigilância em saúde ambiental: 
a) prevenção e controle do tabagismo, redução da morbimortalidade em decorrência do uso de álcool e outras drogas. 
b) conhecimento e a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do 
ambiente que interferiram na saúde humana. 
c) recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco, relacionados às doenças e outros agravos à 
saúde. 
d) vigilância da qualidade da água para consumo humano, ar e solo. 
 
40 - A vigilância ambiental em Saúde tem como universo de atuação todos os fatores ambientais de riscos que 
interferem na saúde humana e as inter-relações entre o homem e o ambiente e vice-versa. Não é uma área de 
agregação da vigilância ambiental em saúde: 
a) qualidade do solo, incluindo os resíduos tóxicos e perigosos. 
b) produção de produtos alimentícios. 
c) desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. 
d) contaminantes ambientais. 
 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E CORTE NO LOCAL INDICADO. 
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