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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Curiosa palavra. Idoso. O que acumulou 
idade. Também tem o sentido de quem se apega 
à idade. Ou que a esbanja (como gostoso ou 
dengoso). Se é que não significa alguém que 
está indo, alguém em processo de ida. Em 
contraste com os que ficam, os ficosos... 

Preciso começar a agir como um idoso. 
Dizem que, entre eles, idoso não fala em quem 
chega à velhice como alguém que está à beira 
do túmulo. Dizem que está na zona de 
rebaixamento. Vou ter que aprender o jargão da 
categoria. 

                   Luís Fernando Veríssimo 
 
01)  Em todas as alternativas o significado das 
palavras destacadas está adequado ao texto, 
EXCETO em: 
 
(A)  “...o sentido de quem se apega à idade.” (= 
AGARRA). 
(B)  “Ou que a esbanja...” (= POUPA). 
(C)  “Ou que a esbanja (como gostoso ou 
dengoso).” (= MANHOSO). 
(D)  “Vou ter que aprender o jargão da 
categoria.” (= GÍRIA). 
(E)  “Também tem o sentido de quem se apega à 
idade.” (= AGARRA). 
 
02) As palavras pontiagudo, gostoso e 
enobrecer são formadas, respectivamente,  
pelos seguintes processos de formação de 
palavras: 
 
(A)  Composição por aglutinação - derivação 
sufixal - derivação parassintética. 
(B)  Derivação sufixal - derivação sufixal - 
derivação prefixal e sufixal. 
(C)  Composição por justaposição - derivação 
imprópria - derivação prefixal. 
(D)  Derivação prefixal e sufixal - derivação 
sufixal - composição por aglutinação. 
(E)  Derivação prefixal - composição por 
aglutinação - derivação imprópria. 
 
03)  A frase que NÃO está de acordo com a 
norma padrão escrita da língua, encontra-se na 
opção: 
 
(A)  Dê-me ao menos um porquê para sua 
atitude. 
(B)  Discutimos acerca de uma melhor saída 
para o caso. 
(C)  Considere-se benvindo a esta equipe. 
(D)  Devido ao mau tempo, não fomos acampar 
na cachoeira. 
(E) Toda a produção agrícola das margens dos 
rios foi destruída pela enchente. 

04) Considerando a norma culta, está 
INCORRETA quanto à concordância nominal 
seguinte frase: 
 
(A)  Você sempre teve bastantes amigos leais. 
(B) O contribuinte estava quite com a Receita 
Federal. 
(C) No jogo, não foi permitido a entrada de 
crianças menores de 10 anos. 
(D)  Seguem anexas às cartas minhas poesias 
para você. 
(E)  Caminhada pela manhã é bom para a 
saúde. 
 
05)  Identifique a alternativa que preenche, 
CORRETA e respectivamente, as lacunas das 
frases abaixo: 
 
I - Mesmo com toda a vigilância, houve 
______________ rombos no orçamento. 
II - Ele não reagiu à provocação porque tem bom 
_________. 
III - Os vereadores discutiram a ______________ 
de terrenos públicos aos desabrigados das 
últimas chuvas. 
 
(A)  Vultuosos – censo – sessão. 
(B)  Vultuosos – senso – cessão. 
(C)  Vultosos – senso – cessão. 
(D)  Vultosos – censo – seção. 
(E)  Vultuosos – senso – seção. 
 
06) Em que tempo do subjuntivo estão os 
verbos falasse, cantarolasse e batesse? 
 
(A) Pretérito perfeito. 
(B) Pretérito imperfeito. 
(C) Presente. 
(D)  Futuro do presente. 
(E)  Pretérito mais que perfeito. 
 
07) Determine a opção em que as frações estão 
em ordem correta: 
 

(A)   

 

(B)   

 

(C)   

 

(D)   

 
(E)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
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08) A negação lógica à afirmativa abaixo 
encontra-se em qual opção? 
 
“Nenhuma calça de João é azul”. 
 
(A)  João não veste azul. 
(B)  João veste calça azul em casa. 
(C)  Todas as calças de João são azuis. 
(D)  João tem uma calça azul. 
(E)  Nenhuma calça de João é verde. 
 
09) Indique qual figura continua logicamente a 
sequência abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A)        (C)     (E)  
 
 
 
 
(B)      (D)  
 
 
10) Analise as afirmativas: 
 
I - Todo professor usa caneta azul. 
II - João é professor. 
 
Agora, considerando (I) e (II) verdadeiras, 
assinale a opção com a conclusão lógica 
possível diante das duas afirmativas acima. 
 
(A)  Todo professor é João. 
(B)  João usa caneta azul. 
(C)  João não usa caneta azul. 
(D)  João é um professor. 
(E)  Todo professor que usa caneta azul se 
chama João. 
 
11) De acordo com os dados mais recentes do 
IBGE (11/2015), é a cultura temporária mais 
colhida (em toneladas) em Piraquara: 
 
(A) Batata-inglesa. 
(B) Feijão em grão. 
(C) Mandioca. 
(D) Milho em grão. 
(E) Soja em grão. 
 
 

12) Leia com atenção o trecho da notícia abaixo: 
 

Exposição no Museu do Amanhã traz Santos 
Dumont como poeta voador 

Inaugurado em dezembro do ano passado com a 
proposta de ser um espaço cultural voltado às 
ciências e com foco na sustentabilidade e nos 
cenários para o futuro, o Museu do Amanhã 
escolheu um visionário como tema de sua segunda 
exposição temporária. A exposição “O Poeta 
Voador, Santos Dumont” é a nova atração para os 
milhares de visitantes do museu. (modificado) 
Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-
04/museu-do-amanha-traz-santos-dumont-como-
poeta-voador, acessado em 27/0416, as 
16hs:04min. 

 
Onde fica localizado o Museu do Amanhã? 
 
(A) Brasília – DF. 
(B) Recife – PE. 
(C) Rio de Janeiro – RJ. 
(D) Salvador – BA. 
(E) São Paulo – SP. 
 
13) O Estado do Paraná possui quantos 
aeroportos internacionais? 
 
(A) 1 (um). 
(B) 2 (dois). 
(C) 3 (três). 
(D) 4 (quatro). 
(E) 5 (cinco). 
 
14) Que município abaixo NÃO se limita com 
Piraquara? 
 
(A) Curitiba. 
(B) Morretes. 
(C) Pinhais. 
(D) Quatro Barras. 
(E) São José dos Pinhais. 
 
15) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado 
pela Constituição Federal Brasileira em 1988 e 
regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde Nº. 
8.080/90:  
 
I - É constituído pelo conjunto de ações e 
serviços de saúde sob gestão pública, e está 
organizado em redes regionalizadas e 
hierarquizadas, atuando em todo o território 
nacional, com direção única em cada esfera de 
governo.  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-04/museu-do-amanha-traz-santos-dumont-como-poeta-voador
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-04/museu-do-amanha-traz-santos-dumont-como-poeta-voador
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-04/museu-do-amanha-traz-santos-dumont-como-poeta-voador
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II - Os princípios doutrinários (universalidade, 
equidade e integralidade) têm como objetivo a 
promoção da saúde, a prevenção de agravos, o 
atendimento imediato e eficaz em caso de 
doença, e a reabilitação das pessoas ao meio 
social. 
III - Os princípios operacionais 
(descentralização, regionalização, 
hierarquização e participação social) definem 
rumos a serem seguidos para o alcance dos 
objetivos, considerando a vastidão territorial 
brasileira e o grande mosaico étnico, econômico 
e cultural. 
IV - O controle e prevenção das doenças 
transmissíveis e crônicas não transmissíveis 
situam-se dentro desse contexto em 
permanente transformação, o que requer 
participação de todos os trabalhadores da 
saúde. 
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Todas as afirmativas estão incorretas.  
(C) Apenas a afirmativa IV está correta.  
(D) Apenas a afirmativa I está correta.  
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
 
16) Visando à quebra da cadeia de transmissão 
das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
e do HIV, a estratégia de saúde da família deve 
garantir, o mais breve possível, o acolhimento 
adequado e com privacidade a todos os 
indivíduos. Quanto às IST, também é 
responsabilidade do Agente Comunitário de 
Saúde, exceto: 
 
(A) Contribuir para garantia ao acolhimento e 
realizar atividades de educação em saúde, visando 
a prevenção de IST. 
(B) Encaminhar o paciente para que realize 
consulta emergencial no caso de úlceras genitais, 
corrimentos genitais masculinos e femininos e 
verrugas anogenitais externas. 
(C) Agendar e encaminhar o paciente que 
necessita realizar coleta de material cérvico-vaginal 
para exames laboratoriais. 
(D) Gestantes, crianças e idosos acima de 
sessenta anos não necessitam de orientação sobre 
IST, pois não possuem vida sexual ativa.  
(E) Distribuir preservativos disponibilizados pelo 
sistema público de saúde, bem como orientar e 
estimular a utilização adequada na prevenção de 
IST. 
 
17) Sabendo sobre a importância da 
Higienização das Mãos na prevenção de 
doenças infecciosas, ao realizar uma visita 

domiciliar, todos os profissionais de devem: 
 
(A) Orientar as crianças quanto a importância da 
higienização das mãos na escola.  
(B) Orientar os moradores da casa a higienizar 
as mãos apenas após as refeições. 
(C) Se a família faz curativo domiciliar, orientar 
que o cuidador deve higienizar as mãos apenas se 
a ferida estiver infectada.  
(D)      Orientar os idosos que, por já adquirirem a 
imunidade da idade, podem higienizar menos 
frequentemente as mãos.   
(E) Orientar os moradores da casa que a 
higiene das mãos não está relacionada ao aumento 
das infecções adquiridas na comunidade.  
 
18) São doenças que podem ser prevenidas 
através da vacinação, exceto: 
 
(A) Hepatite B.  
(B) Gripe H1N1. 
(C) Diabetes.   
(D)      Tétano.   
(E) Difteria.  
 
19) A queda em idosos é um importante 
problema de saúde pública, pois além de 
contribuir para a diminuição da qualidade de 
vida do idoso, acarreta gastos adicionais à 
saúde e a família. Sabe-se que um idoso 
acamado pode desenvolver úlceras pelo corpo 
em decorrência do mau posicionamento no 
leito. São orientações para esse paciente: 
 
(A) Realizar mudança de posição 
periodicamente. 
(B) Aplicar curativo com babosa nas lesões. 
(C)    Manter a pele o mais seca possível. 
(D)      Manter a pele bastante úmida. 
(E) Deixar a ferida sempre aberta. 
  
20) “Saúde pública é o esforço organizado da 
sociedade, principalmente através de suas 
instituições de caráter público, para melhorar, 
promover, proteger e restaurar a saúde das 
populações por meio de atuações de alcance 
coletivo”. Correspondem aos princípios éticos 
da saúde pública, exceto: 
 
(A) Promoção da justiça e da equidade. 
(B) Respeito à dignidade humana. 
(C) Promoção do bem estar da população. 
(D)      Respeito e estímulo à autonomia. 
(E) Priorizar o atendimento ao indivíduo 
saudável.  
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21) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um 
profissional que faz a ligação entre a unidade 
básica de saúde e a população por ela atendida. 
Para exercer esta função o ACS, na Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), deve preencher 
certos requisitos, exceto: 
 
(A) Morar na comunidade a pelo menos seis 
meses.  
(B) Ter idade mínima de 18 anos. 
(C) Conhecer os problemas da comunidade. 
(D)      Ser alfabetizado ou ter 1 grau completo. 
(E) Dispor de 8 hora diárias para realizar a 
jornada de trabalho. 
  
22) Quanto aos aspectos nutricionais e o 
processo saúde-doença é possível afirmar: 
 
I - A Obesidade é o acúmulo excessivo de 
gordura corporal, sendo normalmente causada 
pelo consumo exagerado de comida e falta de 
atividade física. 
II - A desnutrição por estar associada a 
alimentação inadequada e insuficiente, com 
baixa quantidade de energia e proteína, além de 
outros nutrientes. 
III - A desnutrição pode ter influência de fatores 
sociais, e nesse caso, acomete principalmente 
indivíduos de classe social mais desfavorecida. 
IV - A falta de saneamento básico e as más 
condições de higiene não estão relacionados 
aos riscos para diarreias.  
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Todas as afirmativas estão incorretas.  
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão 
incorretas.  
(D) Apenas a afirmativa IV está incorreta.  
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
 
23) Quanto a assistência à saúde em pediatria, o 
profissional de saúde deve: 
 
(A) Investigar, notificar e acompanhar possíveis 
casos de violência. 
(B) Orientar e garantir o aleitamento materno 
exclusivo até três meses de idade.  
(C) Agendar e garantir a avaliação 
fisiopatológica através da puericultura até o quarto 
mês de vida.   
(D) Registrar nos sistemas de acompanhamento 
do ESF apenas crianças até seis anos.   
(E) Orientar as famílias quanto às condições de 
higiene íntima semanal na criança.  
 

24) Quanto aos fatores de risco para infecções 
respiratórias, assinale (V) para Verdadeiro ou (F) 
para Falso e em seguida assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta de cima para 
baixo: 
 
( ) Aglomerações de pessoas. 
( ) Contato com pessoas doentes. 
( ) Ambientes sem ventilação adequada.  
( ) Tabagismo. 
( ) Falta de higienização oral. 
 
(A) V, V, F, F, V. 
(B) V, V, V, F, F. 
(C) V, V, V, V, V.  
(D) F, F, F, V, V.  
(E) V, F, V, F, V. 
 
25) São fatores de risco para doenças 
infecciosas na comunidade, exceto: 
 
(A) Falta de saneamento básico. 
(B) Falta de abastecimento de água. 
(C) Má disposição do lixo. 
(D) Higiene adequada das mãos e unhas.  
(E) Más condições de higiene 
 
26) Diante da atual situação epidemiológica 
nacional, frente às epidemias de Dengue, 
Zikavírus e Febre Chikungunya, ações de 
vigilância sanitária são essenciais para o futuro 
da sociedade. O agente carreador, que deve ser 
combatido com ações imediatas por toda 
população é um inseto denominado: 
 
(A) Schistosoma mansoni. 
(B) Mycobacterium tuberculosis. 
(C) Trypanosoma cruzi. 
(D)  Supella longipalpa. 
(E)  Aedes aegypti. 
 
27) São condições necessárias para prevenção 
de doenças como Diabetes e Hipertensão, 
exceto: 
 
(A) Mudanças no estilo de vida. 
(B) Estimular dieta rica em sal e açúcar.  
(C) Prática de atividades físicas. 
(D) Reduzir o consumo de sódio e glicose. 
(E) Reduzir o consumo de lipídios.    
 
28) Quanto aos aspectos físicos, psicológicos e 
sociais em Saúde Mental:  
 
I - A gestão pública busca implementar uma 
política de saúde mental eficaz no atendimento 
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às pessoas que sofrem com a crise social, a 
violência e o desemprego.  
II - Cabe aos gestores e profissionais de saúde 
acolher os pacientes com transtornos mentais, 
estimular sua integração social e familiar, apoiá-
los em suas iniciativas de busca da autonomia, 
oferecer-lhes atendimento médico e 
psicológico. 
III - Destinar atendimento público apenas aos 
pacientes hospitalizados.  
IV - Fortalecer políticas de saúde voltadas para 
grupos de pessoas com transtornos mentais de 
alta prevalência e baixa cobertura assistencial. 
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Todas as afirmativas estão incorretas.  
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas II e III estão 
incorretas.  
(E) Apenas a afirmativa III está incorreta.  
 
29) São ações das Equipes de Saúde Bucal na 
Estratégia de Saúde da Família (ESF): 
 
I - Ações de promoção e proteção à saúde.  
II - Prevenção e controle de câncer bucal. 
III - Inclusão da reabilitação protética na atenção 
básica.  
IV - Educação em saúde quanto à importância 
da higienização oral.  
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Todas as afirmativas estão incorretas.  
(C) Apenas a afirmativa IV está correta.  
(D) Apenas a afirmativa I está correta.  
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 
30) O saneamento básico constitui um dos mais 
importantes meios de prevenção de doenças, 
dentre todas as atividades de saúde pública. 
Inclui várias definições, sendo que devemos 
sempre levar em consideração aquela fixada 
pela OMS (Organização Mundial de Saúde), 
segundo a qual “saneamento é o controle de 
todos os fatores do meio físico do homem que 
exercem ou podem exercer efeito deletério 
sobre o seu bem-estar físico, mental ou social”. 
Seu objetivo maior é a promoção da saúde do 
homem, pois muitas doenças podem proliferar 
devido à carência de medidas de promoção, 
proteção e controle.  São atividades do 
saneamento:  
 
I - Abastecimento de água; afastamento dos 
dejetos (sistemas de esgotos). 
II - Coleta, remoção e destinação final dos 

resíduos sólidos (lixo). 
III - Controle de insetos e roedores; saneamento 
dos alimentos. 
IV - Controle da poluição ambiental.  
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Todas as afirmativas estão incorretas.  
(C) Apenas a afirmativa IV está correta.  
(D) Apenas a afirmativa I está correta.  
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 


