Nº DE INSCRIÇÃO ______________

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:
1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;
2. Assine o cartão resposta no verso;
3. A prova terá 3 (três) horas de duração;
4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova;
5. Use caneta esferográfica azul ou preta;
6. Cada questão possui somente uma resposta correta;
7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas,
deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo;
8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;
9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100;
10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse
caso será anulada a questão;
11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o
material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas
respostas;
12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.

Boa Prova!
Vista Cansada

Otto Lara Resende

Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez.
Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escrito quem disse. Essa idéia de olhar pela última
vez tem algo de deprimente. Olha de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o
Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde do ____________ que o roía – e daquele tiro
brutal.
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de
ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente ________ o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o
que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mão não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta
_______________. O campo visual da nossa rotina é como um vazio.
Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu
caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo
hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes
lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer.
Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima idéia. Em 32 anos, nunca o viu.
Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estive uma girafa, cumprindo o rito, pode
ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre
o que ver. Gente, coisas, bicho. E vemos? Não, não vemos.
Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz
de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu
a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos são opacos, se gastam no dia-a-dia. É por aí que se instala
no coração o monstro da indiferença.

Jornal Folha de S. Paulo, 23 fev. 1992.
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) dezespero – banalisa – curiozidadi.
b) dizespero – banaliza – curiozidade.
c) desespero – banaliza – curiosidade.
d) dizespero – banalisa – curiosidadi.
02 - Analise as afirmações quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa incorreta:
a) As paroxítonas “prédio”, “escritório” e “ausência” são acentuadas porque são terminadas em ditongo.
b) As palavras “roía”, “idéia” e “aí “obedecem à mesma regra de acentuação.
c) As palavras “última”, “hábito” e “espetáculo” são acentuadas porque são proparoxítonas.
d) Os monossílabos tônicos “lá”, e “só” são acentuados porque terminam em a, e o.
03 - Analise as afirmações:
I – Notado tem como sinônimo – reparado, conhecido.
II – Cumprimento e Comprimento são palavras parônimas.
III – Em “Tem olhos atentos e límpidos” e “Nossos olhos são opacos...” (5º parágrafo) os termos sublinhados são
antônimos.
Assinale a alternativa em que as afirmações estejam corretas:
a) apenas I e II.
b) apenas I e III.
c) apenas II e III.
d) I, II e III.
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04 - Em “– Mas há sempre o que ver...” (4º parágrafo) O termo sublinhado é um fator de coesão que determina
uma relação de sentido de:
a) oposição.
b) explicação.
c) adição.
d) causa.
05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero dos substantivos e assinale a incorreta:
a) Os substantivos “criança” e “gente” são sobrecomuns – um só gênero para masculino e feminino.
b) O substantivo “poeta” é comum de dois gêneros – o poeta = a poeta.
c) “Girafa” é um substantivo epiceno. Girafa macho – girafa fêmea.
d) Os substantivos “pai” e “marido” formam o feminino com radical diferente do masculino – mãe / esposa.
06 - Atente para as afirmações:
I – O autor do texto compartilha com a opinião de Hemingway sobre a maneira de olhar as coisas.
II – Para o autor o poeta tem um modo todo peculiar de ver o mundo. Consegue captar muita coisa da vida
rotineira que passa despercebida para a grande maioria das pessoas.
III – Segundo o autor é difícil ver as coisas que estão ao nosso redor como se fosse pela primeira vez porque no
campo visual nossa rotina não existe.
Assinale a alternativa em que as afirmações relacionadas ao texto estão corretas:
a) apenas I e II.
b) apenas I e III.
c) apenas II e III.
d) I, II e III.
07 - Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de outro, conforme indica a figura abaixo. O valor mais
próximo da medida do comprimento do fio é de:

a) 34,5 cm
b) 35,05 cm
c) 36,05 cm
d) Nenhuma das alternativas anteriores
08 - Um senhor tem um terreno retangular cujo perímetro é de 104 m. Se diminuirmos do comprimento o triplo
da largura sobraram 4 m. Quais são as dimensões do terreno que ele tem?
a) 12 m e 40 m
b) 18 m e 34 m
c) 16 m e 36 m
d) Nenhuma das alternativas anteriores
09 - Determine dois números inteiros negativos que sejam consecutivos e cuja soma dos quadrados seja 365.
a) -13 e -14
b) -15 e 16
c) -17 e -18
d) Nenhuma das alternativas anteriores
10 - No triângulo abaixo estão indicadas as medidas de um ângulo e de um cateto. Utilizando a relação tangente,
calcule o valor de x.

a) 1,5
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b) 3
c) 4,5
d) Nenhuma das alternativas anteriores
11 - O atual Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná é:
a) Hermas Brandão
b) Nelson Justus
c) Nelson Garcia
d) Nenhuma das alternativas anteriores
12 - São símbolos do Município de Arapongas:
a) Bandeira do Município, Brasão do Município e Hino Municipal
b) Bandeira do Município, Hino Estadual e Brasão do Município
c) Brasão do Município, Bandeira do Município e Escudo do Município
d) Nenhuma das alternativas anteriores
13 - O descobrimento do Brasil foi fruto da investida de povos vindo de qual País?
a) Espanha
b) Alemanha
c) Itália
d) Nenhuma das alternativas anteriores
14 - As cores da Bandeira do Município de Arapongas são:
a) azul, amarela e com pombinhas brancas
b) verde, amarela e com pombinhas brancas
c) marrom, amarela e com pombinhas brancas
d) nenhuma das alternativas anteriores
15 - Recomenda-se a limpeza de caixas d’água residenciais a cada:
a) Ano
b) Seis meses
c) Dois anos
d) Três anos
16 - Para a coleta de amostras de água de torneira deve-se:
a) Abrir o frasco próximo a torneira, abrir a torneira e ajustá-la para fluxo baixo para encher o frasco, fechar o frasco
imediatamente após a coleta.
b) Abrir o frasco próximo a torneira, abrir a torneira e ajustá-la para fluxo intenso para encher o frasco no menor tempo
possível, fechar o frasco imediatamente após a coleta.
c) Abrir a torneira e deixar escoar água por cerca de três minutos, ajustar a torneira para fluxo baixo de água, abrir o
frasco e coletar a água sem enchê-lo completamente, fechar o frasco imediatamente após a coleta.
d) Abrir a torneira e deixar escoar água por cerca de três minutos, ajustar a torneira para fluxo intenso de água, abrir o
frasco e enchê-lo completamente, fechar o frasco imediatamente após a coleta.
17 - As penas possíveis de serem aplicadas a um comerciante que reaproveita vasilhames de água sanitária no
envasilhamento de xampu são:
a) Advertência ao proprietário/responsável e apreensão do produto.
b) Inutilização do produto e interdição do estabelecimento.
c) Cancelamento do registro do estabelecimento e aplicação de multa.
d) Todas as anteriores estão corretas.
18 - A alternativa que representa zoonoses transmitidas por alimentos é:
a) Brucelose, tuberculose, toxoplasmose.
b) Tuberculose, hantavirose, triquinelose.
c) Brucelose, hantavirose, escabiose.
d) Cisticercose, brucelose, escabiose.
19 - Em relação aos itens I a IV, assinale a alternativa correta:
No controle de roedores em locais que processam alimentos, é importante:
I. Utilizar raticidas na maior área possível, a fim de eliminar o maior número de roedores.
II. Utilizar raticidas de dose única, a fim de evitar a ingestão de subdosagem.
III. Evitar que os roedores tenham acesso a água, alimento e abrigo.
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IV. Fazer o controle biológico, utilizando os inimigos naturais dos roedores, como gatos, cobras, graxains, ou
outros animais.
a) Somente I está correto.
b) Somente os itens I, II e III estão corretos.
c) Somente III está correto.
d) Todas estão corretas.
20 - Para se evitar a contaminação de alimentos durante a manipulação:
a) É vedado o uso de quaisquer utensílios ou equipamentos feitos com madeira ou que possuam partes feitas com
madeira.
b) É proibido o uso utensílios com madeira (como gamelas tábuas, ou facas). Para pequenos estabelecimentos que
realizam apenas comércio local, é permitido o uso de madeiras na construção de mesas, desde que as superfícies que
entrem em contato com o alimento sejam impermeáveis, lisas e resistentes aos sanitizantes, como por exemplo, as
de granito polido ou inox.
c) É dispensável o uso de gorros, desde que os manipuladores possuam os cabelos bem curtos ou presos com presilhas,
grampos, elásticos, etc.
d) Os manipuladores devem possuir as unhas curtas e limpas, cobertas com esmaltes ou base incolor para evitar o
acúmulo de sujeiras.
21 - Durante a ação de inspeção ou fiscalização de residências em que o morador negue o acesso ao agente
sanitário, este somente poderá entrar no local:
a) Com escolta policial.
b) Com um mandato judicial.
c) Com autorização do chefe da regional.
d) Com autorização do chefe da regional e escolta policial.
22 - São doenças de veiculação hídrica:
a) Leptospirose e hantavirose.
b) Giardose e toxoplasmose.
c) Cisticercose e hantavirose.
d) Botulismo e toxoplasmose.
23 - A lei federal n. 8080 de 19/9/90:
a) Regula em todo território nacional as ações e serviços de saúde executados somente por pessoas jurídicas de direito
público.
b) Regula em todo território nacional as ações e serviços de saúde executados somente por pessoas naturais ou jurídicas
de direito privado.
c) Regula em todo território nacional as ações e serviços de saúde executados por pessoas naturais ou jurídicas de
direito público ou privado.
d) Regula em todo território nacional as ações e serviços de saúde executados por pessoas naturais de direito privado.
24 - Em relação aos itens I a IV, assinale a alternativa correta:
São competências atribuídas à vigilância sanitária:
I - Ações sobre o meio ambiente como saúde ambiental, edificações e parcelamento do solo, saneamento, piscinas,
cemitérios.
II - Vigilância sanitária do trabalho: condutas de trabalho no serviço público, análise de riscos e perigos,
orientação e organização.
III - Vigilância sanitária na circulação de bens e produtos relacionados à saúde como alimentos, medicamentos,
agrotóxicos, águas minerais, cosméticos.
IV - Vigilância sanitária na produção de serviços de saúde como serviços odontológicos, veterinários, médicohospitalar, clínico-terapêutico, hemoterapia, farmacêuticos.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
c) Somente III e IV estão corretos.
d) Somente II e IV estão corretos
25 - A Salmonella spp é um dos principais microorganismos envolvidos em toxinfecções alimentares. Os
alimentos frequentemente contaminados por salmonelas são:
a) Ovos, maioneses, leite pasteurizado e salsichas enlatadas cozidas.
b) Produtos cárneos crus, ovos, peixes, verduras cruas e suco de laranja não pasteurizado.
c) Salsichas enlatadas cozidas, presunto cozido, verduras cruas ou cozidas.
d) Ovos, maioneses, feijoadas em lata.
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26 - Dentre os microrganismos abaixo, são produtores de toxinas freqüentemente envolvidas em toxinfecções
alimentares:
a) Staphilococcus aureus e Bacillus cereus.
b) Salmonella typhi e Staphilococcus aureus.
c) Salmonella typhi e Listeria monocytogenes.
d) Clostridium tetani e Salmonella typhi.
27 - Na construção de fossas sépticas, os sumidouros devem ser:
a) Impermeáveis, com distância mínima de dez metros de poços ou fontes de água.
b) Parcialmente permeáveis, com distância mínima de cinco metros de poços ou fontes de água.
c) Parcialmente permeáveis, com distância mínima de trinta metros de poços ou fontes de água.
d) Impermeáveis, com distância mínima de vinte metros de poços ou fontes de água.
28 - Para se evitar os acidentes com Lonomia sp deve-se:
a) Evitar regiões de banhados e pedras, onde as cobras possam estar abrigadas.
b) Evitar locais com entulhos e pedras, onde os escorpiões possam estar abrigados.
c) Sempre verificar calçados, meias e roupas antes de vestir, evitando o contato com aranhas.
d) Sempre usar luvas para os serviços de jardinagem e inspecionar folhas, galhos, troncos de árvores, evitando o contato
com taturanas.
29 - Nos acidentes com escorpiões, deve-se:
a) Nos quadros considerados leves, lavar a área afetada, administrar analgésicos e fazer tratamento tópico a base de
corticóides.
b) Aplicar o soro antiescorpiônico em todos os casos, independente da gravidade e realizar tratamento conforme os
sintomas.
c) Nos casos moderados, tratar os sintomas, manter em observação ambulatorial por 08 horas.
d) Nos quadros considerados leves, tratar os sintomas e manter as vítimas em observação hospitalar nas primeiras 4 a 6
horas após o acidente, principalmente quando forem crianças.
30 - A aranha marrom é a principal envolvida nos acidentes aracnídicos no estado do Paraná. Sua importância
se deve a:
a) Grande freqüência dos acidentes e alta letalidade dos pacientes.
b) Grande freqüência dos acidentes, embora a maioria seja de baixa gravidade, apresentando apenas dor intensa desde o
momento da picada e inchaço local severo, mas de rápida resolução.
c) Baixa freqüência, mas alta letalidade dos pacientes envolvidos.
d) Grande freqüência dos acidentes, com quadros de evolução lenta e progressiva, que inicialmente podem ser
confundidos com picadas de insetos, mas que podem evoluir para necrose focal e quadros sistêmicos fatais.
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