LÍNGUA PORTUGUESA
(C)

Todos os planos de saúde terão ouvidorias próprias
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
determinou que todas as operadoras de planos de saúde
devem ter suas próprias ouvidorias para atender de forma
mais eficiente às queixas e dúvidas de seu consumidor.
Hoje, 100% das operadoras de grande porte, com mais de
100 mil beneficiários, já as possuem. Entre as operadoras
com até 100 mil beneficiários, 77% têm atualmente
ouvidorias implantadas. Conforme levantamento da
ANS, 98,81% dos consumidores de planos de saúde no
País estão em operadoras que contam com o serviço de
ouvidorias - são, ao todo, 50,3 milhões de pessoas com
planos de assistência médica e 20,7 milhões com planos
exclusivamente odontológicos no País.
“As Ouvidorias têm o propósito de reduzir os conflitos
entre os consumidores e a operadora, por meio do olhar
estratégico do ouvidor, restabelecendo a credibilidade
na relação com os clientes”, ressalta o ouvidor da ANS,
Jorge Toledo. Ele também afirma que a maior parte dos
problemas que chegam à ANS seriam de solução simples,
mas podem acabar entrando em um processo complexo
de apuração. “Com as Ouvidorias, o consumidor tem
uma segunda instância de análise dentro da própria
operadora, o que agiliza a resolução do conflito”.
A Resolução Normativa, que obrigou a criação de
ouvidorias pelas operadoras, foi publicada em 4 de abril
de 2013. A partir dessa data, ficou determinado o prazo
de 180 dias para a implementação das ouvidorias nas
operadoras de grande porte.
As operadoras de médio e pequeno portes – aquelas
com número inferior a 100 mil beneficiários – tiveram
prazo de 365 dias, a partir da publicação da Resolução
Normativa, para implementar sua ouvidoria. As
operadoras de assistência médica com menos de 20 mil
beneficiários e as que são exclusivamente odontológicas
com até 100 mil beneficiários não são obrigadas a criar
estrutura física de ouvidoria. No entanto, precisam
designar um representante institucional para o exercício
das atribuições de ouvidor.
As ouvidorias das operadoras não substituem os
canais convencionais de atendimento. Elas existem
para solucionar questões dos consumidores que já
recorreram aos serviços de atendimento habituais e não
conseguiram solução para seu problema.
Por isso, é fundamental que o consumidor procure
primeiramente os canais de atendimento convencionais
da operadora. Se as tentativas de solução pelos canais
de atendimento não funcionarem, é hora de buscar a
ouvidoria da operadora.
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Assinale a alternativa em que todas as palavras
recebem acento pelo mesmo motivo que justifica
seu uso em “assistência”.
Ambulância - secretário.
Agência - trânsito.
Tônica - instância.
Trajetória - fenômeno.
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(B)
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De acordo com o texto,
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
determinou que quase todas as operadoras de planos
de saúde devem ter suas próprias Ouvidorias.
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Cargo: Motorista II

A acentuação da palavra “estratégico” segue a
mesma regra das palavras seguintes, EXCETO
médica.
dúvidas.
odontológicos.
saúde.
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(B)

Assinale a alternativa INCORRETA.
A finalidade das Ouvidorias é reduzir os conflitos entre
os consumidores e a operadora.
Segundo Jorge Toledo, com as Ouvidorias, o
consumidor tem uma segunda instância de análise
dentro da operadora, o que agiliza a resolução do
conflito.
A Resolução Normativa foi publicada em 4 de abril de
2013, data em que ficaram determinados os seguintes
prazos para a implementação das Ouvidorias nas
operadoras: de 180 dias para as operadoras de
grande porte, e 365 dias para as operadoras de médio
e pequeno portes.
As operadoras de assistência médica com menos
de 20 mil beneficiários e as que são exclusivamente
odontológicas com até 100 mil beneficiários são
obrigadas a criar estrutura física de Ouvidoria.
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Texto adaptado. Fonte: http://www.brasil.gov.br/saude/2014/06/todos
-os-planos-de-saude-terao-ouvidorias-proprias

(A)

determinou que as operadoras de planos de saúde
devem ter suas Ouvidorias para prestar atendimento
aos clientes em casos de emergência.
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
determinou que as operadoras de planos de saúde
devem ter suas Ouvidorias para atender às queixas e
dúvidas de seu consumidor.
hoje, as operadoras com mais de 100 mil beneficiários
ainda não possuem suas Ouvidorias.

3

Preencha as lacunas do ditado popular com as
palavras corretamente grafadas e assinale a
alternativa correta.
“_______ três _________ na vida que nunca voltam
______: a ________
lançada, a palavra _____________ e a oportunidade
perdida”(Provérbio Chinês).
Há – coizas – atraz – flecha – pronunciada
A – coizas – atrás – flecha – pronunciada
Há – coisaz – atrás – fléxa – pronunsiada
Há – coisas – atrás – flecha – pronunciada

MATEMÁTICA

06

(A)
(B)
(C)
(D)

Qual das palavras a seguir NÃO é escrita com a
letra “s” no espaço em branco?
France___a.
Pesqui___ar.
Exce___ão.
Suspen___ão.
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Em “No entanto, precisam designar um
representante institucional para o exercício das
atribuições de ouvidor.”, a expressão em destaque
pode ser substituída pelas conjunções a seguir
sem prejuízo ao sentido, EXCETO por
porém.
portanto.
mas.
contudo.
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(A)
(B)
(C)
(D)

08
(A)
(B)
(C)
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Assinale a alternativa em que a palavra destacada
é um substantivo.
“Entre as operadoras com até 100 mil beneficiários,
77% têm atualmente ouvidorias implantadas.”
“As Ouvidorias têm o propósito de reduzir os conflitos
entre os consumidores e a operadora.”
“Ele também afirma que a maior parte dos problemas
que chegam à ANS seriam de solução simples.”
“ A partir dessa data, ficou determinado o prazo de
180 dias para a implementação das ouvidorias nas
operadoras de grande porte.”

(A)
(B)
(C)
(D)

(B)
(C)

(D)

Uma escola funciona em apenas dois períodos,
manhã e tarde. Sabendo que ao total estudam
nesta escola 600 alunos e que 340 estudam no
período da manhã, então quantos alunos estudam
à tarde?
240
260
340
360

14
Em “Se as tentativas de solução pelos canais de
atendimento não funcionarem, é hora de buscar a
ouvidoria da operadora.”, as palavras destacadas
são, respectivamente,
conjunção e verbo.
pronome e advérbio.
preposição e verbo.
conjunção e advérbio.  

(A)
(B)
(C)
(D)
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(A)

Lúcia comprou 3,6 kg de carne e vai dividir
igualmente em 4 pacotes. Sendo assim, quantos
kg terão em cada pacote?
0,6 kg
0,8 kg
0,9 kg
1,2 kg
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(A)
(B)
(C)
(D)

Todas as manhãs João sai para vender sonhos que
sua esposa prepara. Em uma determinada manhã,
João saiu com 45 sonhos e voltou para casa com
apenas 6. Quantos sonhos João vendeu?
36
38
39
41

Assinale a alternativa que NÃO apresenta numeral
na expressão.
“As ouvidorias das operadoras não substituem os
canais convencionais de atendimento.”
“Hoje, 100% das operadoras de grande porte, com
mais de 100 mil beneficiários, já as possuem.”
“A Resolução Normativa, que obrigou a criação de
ouvidorias pelas operadoras, foi publicada em 4 de
abril de 2013.”
“Com as Ouvidorias, o consumidor tem uma segunda
instância de análise dentro da própria operadora, o
que agiliza a resolução do conflito.”

Texto para responder as questões 15 e 16.
Daniela adora fazer compras!
Aproveitando um dia de promoções ela comprou 2
calças no valor de R$ 70,00 cada uma, comprou 3
camisas no valor de R$ 45,00 cada uma, e 2 sapatos,
um no valor de R$ 50,00 e o outro no valor de R$
55,00.

15
(A)
(B)
(C)
(D)

Cargo: Motorista II

Em uma determinada manhã, Luciano ganhou R$
30,00 de sua mãe e em seguida, Luciano foi até a
banca de revistas e gastou R$ 16,00. Quando o pai
de Luciano chegou do trabalho, deu a ele mais R$
15,00. Sendo assim, quanto de dinheiro Luciano
ainda tem, considerando que ele não gastou mais?
R$ 29,00
R$ 28,00
R$ 30,00
R$ 31,00

4

Qual foi o total gasto por Daniela?
R$ 280,00
R$ 320,00
R$ 360,00
R$ 380,00

16

(A)
(B)
(C)
(D)

(C)

Daniela resolveu pagar a compra descrita da
seguinte maneira: uma entrada de R$ 80,00, e o
restante dividido em 5 parcelas. Sendo assim, qual
é o valor de cada parcela?
R$ 50,00
R$ 60,00
R$ 70,00
R$ 80,00

(D)

ocuparam do cultivo de terra e também de incipientes
manufaturas, a maioria de cunho artesanal.
A história recente da ocupação territorial de Pinhais
tem as suas raízes intimamente ligadas à construção
do Porto de Paranaguá, inaugurado já no ano de 1885.
Um importante fator aglutinador foi a implementação
de uma indústria de couro, que a partir de meados
da década de 1910, tornou-se uma das unidades
produtivas mais dinâmicas do Paraná.

22
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(A)
(B)
(C)
(D)

Em uma floricultura, chegou uma caixa contendo
720 rosas. Com essas rosas a dona desta
floricultura montou 30 arranjos iguais. Quantas
rosas possui cada arranjo?
26
24
16
12

(A)

(B)

18

(A)
(B)
(C)
(D)

19
(A)
(B)
(C)
(D)

Cada arranjo de rosas é vendido por R$ 60,00.
Sendo assim, qual foi o dinheiro recebido pela
dona da floricultura com a venda dos 30 arranjos?
R$ 1.800,00
R$ 1.600,00
R$ 1.500,00
R$ 1.400,00

(C)

(D)

Qual é o quádruplo de um milésimo?
4
0,4
0,04
0,004
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20
Maria colocou
(A)
(B)
(C)
(D)

de 1,5 kg de farinha em uma

balança. Qual foi o peso encontrado?
1,2 kg
1,1 kg
0,9 kg
0,7 kg

(A)
(B)
(C)
(D)

24

CONHECIMENTOS GERAIS
(A)

21

(A)

(B)

Sobre a urbanização do município de Pinhais,
assinale a alternativa INCORRETA.
Sobretudo a partir da década de 1960, com a
criação do distrito,   começou a ser implantada uma
infraestrutura básica, visando ao atendimento da
crescente população. Assim, apareceram as primeiras
ruas, acompanhadas da iluminação pública e da
organização do espaço.
Uma área densamente povoada é a da Vila Emiliano
Perneta que,   como boa parte da região que está
compreendida entre a Estrada da Graciosa (região
limítrofe) e a Rodovia João Leopoldo Jacomel,
caracterizou-se por abrigar uma grande quantidade de
indústrias, formando assim uma população dispersa.
Nas décadas de 1960 e 1970, vários dos antigos
proprietários de terras da região de Pinhais iniciaram
o loteamento de seus terrenos. Nesse processo,
foram delimitadas as áreas que hoje formam as várias
regiões do município de Pinhais.
Dentre as áreas mais densamente povoadas estão:
Maria Antonieta, Vila Amélia, Weissópolis e Emiliano
Perneta. Uma das regiões que surgiu nesse contexto
foi a da Maria Antonieta. Formou-se a partir do
loteamento iniciado em 1954, e atualmente é um dos
mais povoados.

Sobre a formação do povoado onde hoje se
encontra a cidade de Pinhais, assinale a alternativa
correta.
Com base nos registros da Segunda Lei de Terras do
Paraná (1893), podemos trabalhar com a hipótese
de que a Estação de Pinhais surgiu para possibilitar
o acesso e o escoamento do centro produtor de São
José dos Pinhais.
Nessa região, estabeleceram-se muitos imigrantes
japoneses e holandeses, que fundaram a Colônia Novo
Tirol. Em sua maioria, essas novas populações se

Cargo: Motorista II

(B)

(C)

(D)

5

A Hidrografia do Paraná pode ser classificada
em seis bacias principais. NÃO faz parte dessas
bacias a
bacia do Rio Ribeira do Iguape.
bacia do Rio Tibagi.
bacia do Rio Iguaçu.
bacia do Rio Uruguai.
Sobre os dados do Censo IBGE 2010 em relação à
religião do brasileiro, assinale a alternativa correta.
O Brasil deixou de ser a maior nação católica do
mundo, com apenas 51,3% da população declarandose como tal.
Em 1970, havia 91,8% de brasileiros católicos, em
2010, o número caiu para 64,6%. Quem mais cresce
são os evangélicos, que saltaram de 5,2% para 22,2%
da população.
Houve um aumento no número de pessoas que se
declararam católicas, passando de 60,1% na década
de 1990 para 85,7% em 2010.
Devido à conscientização racial através de movimentos
sociais, a declaração de religiões afro-brasileiras
cresceu em 25%.

(A)
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(A)
(B)
(C)
(D)

São membros permanentes do Conselho de
Segurança das Nações Unidas (ONU):
Japão, Estados Unidos da América, Canadá, Brasil e
Alemanha.
Japão, Estados Unidos da América, Canadá, França e
Alemanha.
China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos
da América.
China, Coréia do Sul, Rússia e Estados Unidos da
América.

Apoio às manifestações que aconteciam ao redor
do mundo, como Primavera Árabe, no mundo
árabe; Occupy Wall St, nos Estados Unidos; e Los
Indignados, na Espanha.
Aumento da passagem de ônibus, privatização de
escolas públicas para melhoria do ensino e não
obrigatoriedade do voto.
a queda das leis 89745-9 que cortava em15% o
salário dos professores da rede pública e 987456-3
que legalizava o aborto, e aumento da passagem de
ônibus
Aumento da passagem de ônibus, gasto de dinheiro
público com eventos esportivos internacionais
e repúdio ao Projeto de Decreto Legislativo
234/11, conhecido como “cura gay”.

(B)

(C)

(D)
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(A)
(B)
(C)
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(A)
(B)
(C)
(D)
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(A)
(B)

(C)

(D)

As capitanias hereditárias no Brasil foram uma
forma de administração territorial do império
português pela qual a Coroa delegou a tarefa de
colonização e exploração de determinadas áreas
a particulares, através da doação de lotes de terra.
A região onde hoje se encontra o Paraná pertencia
à capitania
de Santana.
de São Vicente.
do Rio Paraná.
do Rio Grande.
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(A)

Os principais modos de transmissão de rádio
no Brasil são conhecidos como AM e FM. O
significado destas siglas são, respectivamente,
Amplitude Modulation (Modulação em Amplitude) e
Frequency Modulation (Modulação em Frequência).
Aplication Modulation (Modulação de Aplicação) e
Fast Modulation (Modulação Rápida).
Amplitude Modulation ( Modulação em Amplitude) e  
Fast Modulation (Modulação Rápida).
Ability Modulation (Modulação de Habilidade) e
Frequency Modulation (Modulação em Frequência).

(B)

(C)

A divisão política no Brasil se dá através dos
chamados 3 Poderes: Executivo, Legislativo e
Judiciário. Sobre o poder Judiciário, é INCORRETO
afirmar que
entre suas funções, está verificar a legalidade das leis
em relação à constituição.
está dividido em quatro áreas jurisdicionais: justiça
comum, justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça
militar.
o Supremo Tribunal Federal é sua instância máxima
do poder, e suas decisões versam sobre questões
pertinentes ao direito constitucional.
é representado pelo Congresso Nacional e é exercido
pela Câmara de Deputados e pelo Senado.

(D)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31

(A)
(B)
(C)

29
Aos vários protestos ocorridos no Brasil em 2013,
foram dados nomes como: Manifestações dos 20
centavos, Manifestações de Junho ou Jornadas de
junho. As principais motivações destes protestos
foram
Cargo: Motorista II

Somente na segunda metade do século 20,
o Brasil tornou-se um país urbano, ou seja, mais
de 50% de sua população passou a residir nas
cidades. A partir da década de 1950, o processo
de urbanização no Brasil tornou-se cada vez mais
acelerado. Sobre o processo de urbanização do
Brasil, é INCORRETO afirmar que
o processo de urbanização brasileiro apoiou-se
essencialmente no êxodo rural. A migração ruralurbana tem múltiplas causas, sendo as principais
a perda de trabalho no setor agropecuário devido à
modernização técnica do trabalho rural.
o processo acelerado de urbanização a partir da
década de 1950 se deve a intensificação do processo
de industrialização brasileiro, ocorrido a partir de
1956, consequência da  “política desenvolvimentista”
do governo Juscelino Kubitschek.
as indústrias, sobretudo a têxtil e a alimentícia,
difundiram-se principalmente nos estados de Santa
Catarina e Paraná. Esse desenvolvimento industrial
acelerado necessitava de grande quantidade de mãode-obra para trabalhar nas unidades fabris, atraindo
milhares de migrantes do campo para estes estados.
a urbanização desordenada causou uma série de
problemas sociais e ambientais como: desemprego,
criminalidade, favelização e poluição do ar e da água,
como pode ser visto nos estados de São Paulo e Rio
de Janeiro.

(D)

6

Localizado no painel dos veículos, o instrumento
chamado TACÔMETRO tem a função de
indicar a velocidade de deslocamento
registrar a quilometragem do veículo desde o início de
sua utilização
marcar a temperatura da água de arrefecimento do
motor
informar a quantas rotações por minuto (RPM) está o
motor

37

32
(A)
(B)
(C)
(D)

Qual é a função do componente denominado
CÁRTER, localizado nos motores dos veículos?
Armazenar o óleo e proteger o conjunto móvel.
Alojar os cilindros e promover o arrefecimento.
É o local onde acontece a admissão e queima dos
combustíveis.
Gerar eletricidade quando o motor estiver em
funcionamento.

(A)
(B)
(C)
(D)

33

(A)
(B)
(C)

(D)

38
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, caso o
condutor seja reincidente em um crime de trânsito,
o juiz, sem prejuízo das demais penalidades penais
cabíveis, aplicará
penalidade de suspensão da permissão ou habilitação
para dirigir.
penalidade de cassação definitiva da CNH.
penalidade de prisão sem possibilidade de fiança,
devendo o apenado cumprir trabalhos. forçados junto
a hospitais que atendem vítimas de acidentes de
trânsito.
advertência por escrito.

(A)
(B)
(C)
(D)

(B)
(C)
(D)

É proibida a circulação de ciclomotores nas vias
locais.
de trânsito rápido.
arteriais.
coletoras.
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(A)
(B)
(C)
(D)

34
(A)

Assinale a alternativa que identifica corretamente
qual é a medida administrativa aplicada aos
veículos reprovados na inspeção de segurança e
na emissão de gases poluentes e ruídos.
Remoção do veículo.
Frequência obrigatória em curso de reciclagem.
Recolhimento da CNH ou permissão para dirigir.
Retenção do veículo.

Nos veículos equipados com sistema de freios
ABS ocorre
o travamento das rodas nos casos de frenagens
emergenciais.
o menor desgaste das pastilhas durante as frenagens.
o gerenciamento eletrônico de pressão no cilindro e no
comando dos freios, evitando o bloqueio das rodas.
o fim da aquaplanagem em pistas molhadas.

Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que
NÃO corresponde a uma forma de classificação
dos sinais de trânsito previstas no CTB.
Diagonais.
Verticais.
Horizontais.
Dispositivos de sinalização auxiliar.

40
Identifique a assinale a alternativa que indica
corretamente a placa de sinalização abaixo:

35

(A)
(B)
(C)
(D)

36
(A)

(B)
(C)

(D)

Ao se deparar com uma cena de acidente de
trânsito, após a correta sinalização do local
garantindo a segurança de todos, devemos
imediatamente
verificar a situação das vítimas, examinando-as e
realizando os procedimentos necessários.
acionar o socorro especializado.
oferecer água às vítimas que estiverem conscientes,
para que se acalmem.
estacionar corretamente os veículos envolvidos no
acidente, para facilitar o socorro.

(A)
(B)
(C)
(D)

41
Identifique a assinale a alternativa que indica
corretamente a placa de sinalização abaixo:

São classificadas como de SEGUNDO GRAU as
queimaduras
que ocorrem nas camadas superficiais da pele,
causando vermelhidão e dor no local, sem a formação
de bolhas.
que ocorrem em todas as camadas da pele, causando
danos aos tecidos mais profundos e aos ossos.
que atingem as camadas mais profundas das peles,
com dor no local e formação de bolhas e posterior
descamação.
que apenas causam uma leve dor no local, passando
rapidamente, sem provocar vermelhidão no local.

Cargo: Motorista II

Via lateral à esquerda.
Cruzamento.
Entroncamento oblíquo à esquerda.
Confluência à esquerda.

(A)
(B)
(C)
(D)

7

Peso máximo permitido.
Peso bruto total permitido.
Comprimento máximo permitido.
Peso máximo permitido por eixo.

42

48
Identifique a assinale a alternativa que indica
corretamente a placa de sinalização abaixo:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Proibido estacionar.
Proibido parar e estacionar.
Estacionamento regulamentado.
Proibido trânsito de veículos automotores.

49

43

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa que indica qual é a medida
administrativa aplicada aos veículos reprovados
na inspeção de segurança e na inspeção de
emissão de gases poluentes e ruído.
Apreensão
Recolhimento da CNH
Curso de reciclagem
Retenção

50

44

(A)
(B)
(C)
(D)

Qual é a entidade responsável por disciplinar o
uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos?
CONTRAN.
DETRAN.
DENATRAN.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

(A)
(B)
(C)
(D)

45

(A)
(B)
(C)
(D)

Qual é a idade mínima para habilitar-se nas
categorias D e E?
18
20
21
25

46

(A)
(B)
(C)
(D)

O condutor de um veículo do tipo trailer que tenha
mais de 6.000 Kg de PBT deve ser habilitado na
categoria
D.
E.
A.
C.

47

(A)
(B)
(C)
(D)

Dirigir ameaçando os pedestres que estejam
atravessando a via pública, ou os demais veículos
é uma infração de trânsito gravíssima que tem
como penalidade multa e
suspensão do direito de dirigir.
cassação da CNH ou permissão para dirigir.
apreensão do veículo.
prestação de serviços à comunidade.

Cargo: Motorista II

Assinale a alternativa que indica uma infração de
trânsito que prevê como medida administrativa a
remoção do veículo.
Avançar o sinal vermelho do semáforo.
Deixar o condutor de usar o cinto de segurança.
Estacionar em locais e horários proibidos pela
sinalização.
Transitar com velocidade acima da máxima permitida
para o local.
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A penalidade de suspensão ou de proibição de
se obter a permissão ou habilitação, para dirigir
veículo automotor, tem a duração mínima de
01 mês.
02 meses.
03 meses.
06 meses.

Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência
de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência é uma conduta criminosa,
segundo o CTB. Para tanto, em uma blitz, utilizando
o instrumento conhecido como “bafômetro”, ou
etilômetro, qual é a quantidade mínima de álcool
por litro de ar alveolar que deve ser constatada
pelo agente de trânsito para que referido crime
seja tecnicamente caracterizado?
0,1 mg/l
1 mg/l
5 mg/l
0,3 mg/l

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
Questão

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Resp.
Questão
Resp.

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.
Cargo: Motorista II
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