CISCOPAR- CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA
OESTE DO PARANÁ
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
NOME DO CANDIDATO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetições.
MATÉRIA
QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

01 a 05

RACIOCÍNIO LÓGICO

06 a 10

CONHECIMENTOS GERAIS

11 a 20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 a 40

Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não
esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das
questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
Exemplo:
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que
antecedem o encerramento da prova.
11. SERÁ ELIMIDADO do Concurso Público o candidato que:
 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para
obter vantagens para si ou para outros.
 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a
realização da prova objetiva.
 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda
de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado
pelo candidato.

Questão

LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a alternativa que apresenta APENAS
substantivos, presentes no texto de referência:

Cinco substâncias tóxicas encontradas
naturalmente em frutas e verduras

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

Não há dúvidas de que frutas e verduras são
parte fundamental de uma dieta saudável e
balanceada. Mas entre as frutas e verduras também se
encontram,
naturalmente,
algumas
substâncias
potencialmente ruins. Um exemplo é a banana: elas
têm potássio, um elemento crucial para o bom
funcionamento do organismo. Mas, o consumo
demasiado de potássio pode ter efeitos como
palpitação irregular do coração, dor de estômago,
náusea e diarreia. Outras frutas e verduras têm toxinas
que, em quantidades substânciais, podem causar
efeitos adversos.
"As razões de (essas frutas e verduras) terem
toxinas nem sempre são conhecidas. Às vezes é (culpa
de) um pesticida natural para evitar o ataque de
insetos. Ou uma forma de a planta se proteger de
danos causados pelo clima, a luz do sol ou micróbios",
explicou o setor de recomendações ao consumidor do
governo da Nova Zelândia.
Os especialistas afirmam que, apesar destes
fatos, não há motivos para preocupações. "É a dose
que faz o veneno", disse o cientista Ed Blonz, em um
artigo publicado no site da organização American
Cancer Society. Na maioria dos casos, só haveria
danos no caso do consumo de uma enorme
quantidade de frutas ou verduras. Mesmo assim, as
autoridades de saúde em vários países recomendam
precaução com os alimentos que têm as seguintes
substâncias
tóxicas:
glicosídeos
cianogênicos,
glicoalcaloides (solanina), lectinas, nitratos e
cumarina.

Questão

(A)

Facultativo, pode colocar ou não, isso depende do
estilo de escrita do autor.

(B)

Obrigatório, tendo em vista a regra gramatical:
toda palavra terminada em “em” tem acento
agudo.

(D) Facultativo, pode colocar ou não, isso depende do
local onde a matéria será publicada.
(E)

05

Dentre as frutas e legumes, a seguir, indique aquela
que contém a grafia INCORRETA:

Ensinar receitas diferenciadas para
alimentação balanceada e saudável.

(B)

Convencer o leitor a comprar frutas e legumes
para complementar sua dieta.

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

uma

Questão

(D) Oferecer informações a respeito da ingestão de
alimentos contraindicados a pessoas com
doenças gastrointestinais.

06

Sabendo que José comprou um relógio que custa R$
189,95 de entrada, mais uma prestação de R$ 137,45,
assinale a alternativa que representa o valor total do
relógio que José comprou:

Contar uma história sobre os alimentos que
evitam fazer o mal ao ser humano.

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

02

Releia a frase retirada do texto de referência: “Mas, o
consumo demasiado de potássio pode ter efeitos
como palpitação irregular do coração, dor de
estômago, náusea e diarreia”. A palavra em destaque
significa:

Questão

R$ 296,10
R$ 312,80
R$ 327,40
R$ 372,50
R$ 402,25
07

Luiz recebeu de salário R$ 1.200,00 e gastou 10%
desse valor para pagar a conta de água. O valor da
conta de água que Luiz pagou é igual:

Excessivo, exagerado.
Ínfimo, pouco.
Irrisório, nada.
Equivocado, negativo.
Completo, satisfeito.

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Cenoura, abóbora.
Brócoles, tangirina.
Ameixa, goiaba.
Laranja, abacate.
Couve, tomate.
RACIOCÍNIO LÓGICO

(C) Apresentar uma breve discussão a respeito de
substâncias que podem ser tóxicas ao nosso
organismo, encontradas em frutas e legumes.

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

Obrigatório, tendo em vista a regra gramatical: o
sujeito da oração está no plural, dessa maneira, o
verbo também precisa estar no plural, o acento
circunflexo indica que o verbo está pluralizado.

01

(A)

Questão

04

(C) Facultativo, pode colocar ou não, isso depende do
tipo de texto: em notícias não se usa.

O texto tem por objetivo:

(E)

Fundamental, saudável, ruins.
Coração, estômago, enorme, crucial.
Não, mas, outras, elas.
Frutas, verduras, dieta, substâncias.
Maioria, mesmo, vários, funcionamento.

Com relação à frase “Um exemplo é a banana: elas têm
potássio, um elemento crucial para o bom
funcionamento do organismo”, o acento gráfico
empregado no verbo “ter” é:

Questão
Questão

03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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R$ 120,00
R$ 140,00
R$ 170,00
R$ 190,00
R$ 210,00

Questão

08

Questão

Sabendo que uma costureira faz 18 camisetas por dia,
assinale a alternativa que representa a quantidade de
camisetas que essa costureira faz em 30 dias:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14

O governador Beto Richa é integrante a qual partido?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

450
475
490
540
565

Questão

PT.
PSDB.
PTB.
PMDB.
PSOL.
15

Fazem parte da ética no ambiente de trabalho:
Questão

09
(A)

Em uma empresa, trabalham 80 funcionários, sendo
que um quarto desses funcionários são mulheres.
Assinale a alternativa que representa a quantidade de
mulheres que trabalha nessa empresa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)

18
20
28
35
40

Questão

(E)
Questão

16

Ter boa alimentação, praticar exercícios, consultar o
médico periodicamente são elementos necessários
para se ter:

10

Ao resolver a expressão 6 x (60 : 4), o valor obtido é
igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Trabalhar individualmente e não se comunicar
com os demais.
Trabalhar em equipe e ter boa comunicação.
Não ter comprometimento e humildade.
Não respeitar os superiores e demais
colaboradores.
Não se responsabilizar e ter boa comunicação.

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

60
78
80
85
90

Questão

Bens materiais.
Sucesso no trabalho.
Bons amigos.
Estabilidade financeira.
Qualidade de vida.
17

A sigla SUS significa:
CONHECIMENTOS GERAIS
Questão

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

11

Trabalho infantil no Brasil é proibido por lei. Qual
estatuto defende esse tipo de exploração?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Questão

Questão

Projovem.
EJA.
ECA.
ONU.
Conselho Tutelar.

Questão

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

12

Questão

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

13

Questão

19

Palotina.
Guaíra.
Terra Roxa.
Tupãssi.
Toledo.
20

Qual é um dos objetivos que o CISCOPAR oferece à
população?

Verde, amarelo, vermelho e preto.
Verde, amarelo, azul e roxo.
Verde, amarelo, azul e branco.
Verde, amarelo, violeta e branco.
Verde, amarelo, preto e laranja.

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Dezesseis.
Dezenove.
Quinze.
Dezessete.
Dezoito.

Onde está localizada a sede do CISCOPAR?

Dengue.
Tuberculose.
Febre Amarela.
Doença de Chagas.
Leishmaniose

A bandeira do Brasil é composta pelas cores:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18

Quantos municípios fazem parte do CISCOPAR?

O Estado do Paraná vem apresentando um número
elevado de casos de contaminação, devido à água
parada, terrenos baldios, acúmulo de lixo etc. Qual
doença é desencadeada por esses fatores?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sistema Único de Saúde.
Solidariedade de Saúde.
Sistema de Assistência Social.
Serviço de Saúde.
Sistema Econômico de Saúde.

(A)
(B)
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Melhorar a urbanização dos municípios.
Melhorar o atendimento das especialidades na
área da saúde.

(C)
(D)
(E)

Melhorar o relacionamento entre as pessoas.
Melhorar as praças das cidades.
Melhorar a educação infantil.

Questão

25

Quais as punições que um trabalhador pode receber
caso não utilize os EPI's destinados a sua função?

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(A)
Questão

21

(B)

O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é
destinado à proteção contra riscos capazes de
ameaçar a segurança e a saúde do empregado.
Indique, a seguir, o EPI utilizado para a proteção dos
membros inferiores:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Questão

(C)
(D)
(E)
Questão

Capacetes.
Botinas, sapatos e botas.
Máscaras e filtros.
Óculos e viseiras.
Cintos de segurança e cinturões.

26

Segundo a Lei 8.080/90, os princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS) são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

22

Qual o objetivo do EPC (Equipamento de Proteção
Coletiva)? Identifique a alternativa INCORRETA:

Questão

(A)

Preservar a integridade física de terceiros
presentes no ambiente de trabalho.

(B)

Minimizar as perdas, melhorar as condições de
trabalho e aumentar a produtividade.

I.

Minimizar ou neutralizar os riscos do processo
de produção no local de trabalho.

II.

(C)

Advertência e suspensão, podendo ocorrer a
demissão por justa causa posteriormente.
Advertência e desconto ao salário, proporcional
ao dia sem uso do EPI.
Suspensão de 3 dias de trabalho.
Pagamento de multa ao empregador.
Desconto nas férias.

(D)

Preservar a integridade física dos trabalhadores
no ambiente de trabalho.

(E)

São dispositivos de proteção que abrangem o
menor número possível de indivíduos no
ambiente de trabalho.

Desigualdade, desintegração e autonomia.
Autonomia, centralização e integralidade.
Igualdade, universalidade e integralidade.
Descentralização, autonomia e igualdade.
Universalidade, centralização e desigualdade.
27

São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS),
segundo Art. 5º da Lei 8.080/90:
A identificação e a divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da
saúde.
A formulação de política de saúde
destinada a promover, nos campos
econômico e social,a observância do
disposto no § 1º do art. 2º desta lei.
A assistência às pessoas por intermédio
de ações de promoção, proteção e
recuperaçãoda saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.

III.

Questão

23

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

São considerados Equipamentos de Proteção Coletiva,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Questão

Isolamentos acústicos.
Piso antiderrapante.
Luminárias de emergência.
Protetor auricular.
Sirene de alarme de incêndio.

Questão

Somente a alternativa I está correta.
Somente a alternativa II está correta.
Somente a alternativa III está correta.
Todas as alternativas estão corretas.
Nenhuma das respostas acima.
28

De acordo com o Artigo 198 da Constituição Federal de
1988, as ações e os serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, e são organizados de
acordo com algumas diretrizes. Quais são estas
diretrizes?

24

Quanto ao EPI, podemos dizer que é responsabilidade
do empregado, EXCETO:
(A)

Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a
que se destina.

(A)

Descentralização, atendimento
participação da comunidade.

(B)

Ser responsável pela guarda e conservação.

(B)

Descentralização, integralidade e igualdade.

(C)

Fiscalizar se o equipamento está sendo utilizado
da forma correta por todos os empregados.

(C)

Atendimento integral, igualdade e autonomia.

(D)

(D)

Comunicar ao supervisor ou empregador
quando o equipamento tornar-se impróprio para
o uso.

Atendimento
integral,
universalidade.

(E)

Participação da comunidade, descentralização e
autonomia.

(E)

Cumprir as determinações da empresa sobre o
uso adequado.

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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integral

centralização

e

e

Questão

saúde
disponíveis
naqueles
municípios,
mediante a pactuação de contrato de rateio e
pagamento de preço conforme tabela SUS e/ou
preço público obtido através de cotações.

29

De acordo com o Artigo 200 da Constituição Federal de
1988, as atribuições do sistema único de saúde são,
EXCETO:
(A)

Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.

(B)

Participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico.

(C)

Ordenar a formação de recursos humanos na
área de saúde.

(D)

Fiscalizar
e
inspecionar
alimentos,
compreendido o controle de seu teor nutricional,
bem como bebidas e águas para consumo
humano.

(D)

Assegurar o amparo às crianças e adolescentes
carentes.

(E)

Gerenciar, juntamente com as Secretarias de
Saúde dos municípios consorciados, os
recursos técnicos e financeiros conforme
pactuados em contrato de rateio, de acordo com
os parâmetros aceitos pelo Ministério da Saúde,
princípios, diretrizes e normas que regulam o
Sistema Único de Saúde – SUS.

Questão

Qual o significado da Sigla CISCOPAR?
(A)

(E)

Questão

Garantir um salário mínimo de benefício mensal
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover a
própria manutenção.

(B)
(C)
(D)

30

(E)

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é
possível afirmar, EXCETO:

Questão

(A)

A saúde é direito de todos.

(B)

A assistência à saúde não está disponível à
iniciativa privada.

(C)

A saúde é dever do Estado.

(D)

É dever do Estado garantir o acesso universal e
igualitário ao sistema de saúde.

(E)

Questão

Questão

Cooperativa Intermunicipal de Saúde Costa
Oeste do Paraná.
Consórcio Internacional de Saúde Costa Oeste
do Paraná.
Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste
do Paraná.
Cooperativa Internacional de Saúde Costa
Oeste do Paraná.
Centro de Integração de Saúde Costa Oeste do
Paraná.
34

De acordo com o Artigo 5º da Legislação, para o
cumprimento de suas finalidades a CISCOPAR poderá,
EXCETO:
(A)

Adquirir bens, produtos e equipamentos que
entender necessários, os quais integrarão o seu
patrimônio.

É dever do Estado garantir mediante políticas
sociais econômicas a redução do risco de
doença e de outros agravos.

(B)

Contratação do fornecimento de serviços
especializados na área de saúde para os
Municípios consorciados, isoladamente.

31

(C)

Firmar convênios, contratos, acordos de
qualquer
natureza,
receber
auxílios,
contribuições e subvenções de outras entidades
e órgãos do governo.

(D)

Contratar serviços de qualquer natureza
atendendo os interesses do Consórcio e do
Plano Anual de Trabalho.

(E)

Realizar outras ações e atividades compatíveis
com as suas finalidades.

Em que data foi decretada a Lei 8.080?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33

19 de Setembro de 1990.
14 de Janeiro de 1985.
04 de Junho de 1985.
21 de Novembro de 1991.
17 de Março de 1989.
32

Questão

O Artigo 5º da Legislação define algumas finalidades
da CISCOPAR. Dentre várias, é INCORRETO afirmar:
(A)

Implantar serviços públicos suplementares e
complementares ao Sistema Único de Saúde –
SUS.

(B)

Assegurar a prestação de serviços de saúde
especializados de referência e de média
complexidade conforme legislação vigente, para
a população dos municípios consorciados, de
conformidade com as diretrizes do SUS.

(C)

Assegurar o estabelecimento de um sistema de
referência e contrarreferência eficiente e eficaz,
inclusive a execução direta ou indireta,
suplementar e complementar dos serviços de

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

35

Qual é a forma mais adequada para limpeza de um
ferimento onde ainda restam detritos (terra, partículas
de vidro, pedaço de madeira etc.)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Antissépticos.
Álcool em gel.
Creme dental.
Água e sabão.
Pó de café.

Questão

36

Questão

Pequenas partículas de poeira, carvão, grão, areia,
pequenos insetos podem penetrar no nariz, ouvidos e
olhos. Essas partículas são chamadas de corpos
estranhos. Em caso de uma dessas partículas penetrar
nos olhos, qual o procedimento a ser adotado?

40

Sobre o manuseio e utilização de produtos químicos é
correto afirmar, EXCETO:
(A)

É necessária a utilização de EPI's, como botas,
luvas e máscaras.

(A)

Esfregar os olhos com as mãos limpas.

(B)

A diluição dos produtos utilizados devem ser
realizados conforme a prescrição do fabricante.

(B)

Lavar bem os olhos com água corrente ou soro
fisiológico e cobrir totalmente o olho afetado
com tampão de gazes esterilizadas.

(C)

A armazenagem deve ser feita em local com
sinalização, nem quente, nem frio, bem lacrados
e longe de animais e crianças.

(D)

A utilização deve ser feita apenas em locais
bem ventilados, evitando o risco de intoxicação.

(E)

Não há perigo na mistura de diversos produtos
químicos, pois o resultado final é bem melhor
que se utilizado apenas um produto específico.

(C)

Lavar bem os olhos com água e sabão.

(D)

Abrir bem o olho afetado e assoprar.

(E)

Retirar o corpo estranho com o auxílio dos
dedos.

Questão

37

Ao presenciar uma pessoa recebendo uma descarga
elétrica, qual é a melhor forma de socorrê-la,
considerando que a corrente elétrica não possa ser
desligada?
(A)

Com as mãos na cintura da vítima, puxe-a e a
separe da corrente elétrica.

(B)

Utilize uma barra de ferro para separar a vítima
da corrente elétrica.

(C)

Não tome nenhuma ação, simplesmente peça
que a vítima solte o local.

(D)

Ligue para a empresa de energia e solicite o
corte da energia do local.

(E)

Pise com os dois pés num pedaço de madeira e
afaste a vítima com um pedaço de madeira ou
bambu.

Questão

38

Identifique, a seguir, a ordem CORRETA para as etapas
obrigatórias no processo de limpeza:
(A)

Varredura,
lavagem
com
sabão/detergente e enxágue.

(B)

Lavagem com água
varredura e enxágue.

(C)

Enxágue, varredura e lavagem com água e
sabão/detergente.

(D)

Enxágue,
lavagem
com
sabão/detergente e varredura.

(E)

Varredura, enxágue e lavagem com água e
sabão/detergente.

Questão

e

água

e

sabão/detergente,

água

e

39

Quais os produtos mais adequados para limpeza de
móveis de fórmica?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Detergente e esponja abrasiva.
Palha de aço e sabão neutro.
Pano macio e solução de água e sabão neutro.
Água sanitária e esponja.
Desinfetante e palha de aço.
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RASCUNHO

Destaque Aqui

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GABARITO
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