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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) A definição a seguir diz respeito a que: 
“desajuste ou falha nos mecanismos de 
adaptação do corpo ou ausência de reação aos 
estímulos cuja ação está exposto, processo que 
conduz a uma perturbação ou adoecimento da 
estrutura ou da função de um órgão, de um 
sistema ou de todo o corpo ou de suas funções 
vitais”: 
 
(A) Epidemia.  
(B) Doença.  

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


4 

 

(C) Saúde.  
(D)  Saúde e doença.  
(E) Pandemia. 
 
16) Sobre a definição de saúde assinale a 
alternativa certa: 
 
(A) A saúde não depende dos fatores 
condicionantes como: saneamento básico, moradia, 
lazer, renda e emprego.   
(B) Somente a ausência de doença. 
(C) Um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não apenas a ausência de 
doença ou enfermidade.  
(D) Não existe definição de saúde. 
(E) Não é obrigação dos governos darem 
acesso a saúde para a população. 
  
17) Com referencia a promoção de saúde 
assinale a alternativa correta: 
 
(A)  A Promoção de saúde atua alterando os 
fatores que interferem negativamente na saúde do 
individuo, reduzindo os riscos da pessoa adoecer.   
(B)  A Promoção em saúde não realiza ações de 
educação em saúde na população. 
(C)  A Promoção em saúde atua somente nos 
fatores que acometem o doente no hospital. 
(D)  Não existe promoção em saúde no Brasil. 
(E)  A Promoção em saúde não leva em 
considerações os fatores que fazem a população 
adoecer em cada região do Brasil. 
 
18) Assinale a alternativa que contenha somente 
ações de educação em saúde: 
 
(A)   Orientação para a população quanto ao 
extermínio dos criadores do mosquito Aedes 
Aegypti. 
(B)   Não realizar a vacinação nos idosos em 
época de campanha. 
(C)   Procedimentos cirúrgicos  
(D)  Prescrição de medicação. 
(E)   Não realizar a vacinação nas crianças. 
 
19) O Plano de Erradicação do Aedes aegypti 
(PEAa) nasceu no ano de? 
 
(A)   No ano de 1999. 
(B)  No ano de 1992.  
(C)  No ano de 1991.  
(D)   No ano de 1996. 
(E)   No ano de 1990. 
 
 
 

20) Quais são os dois tipos de febre amarela? 
 
(A)  Febre Amarela Urbana e Febre Amarela 
Rural. 
(B) Febre Amarela Animal e Febre Amarela 
Humana.  
(C) Não existem dois tipos de febre amarela.  
(D) Só existe um tipo de Febre Amarela.  
(E)  Febre amarela Urbana e Febre amarela 
Silvestre. 
 
21) A Dengue se apresenta em duas formas, 
assinale a alternativa que contenha as duas 
formas? 
 
(A)  Febre hemorrágica e Febre tifoide. 
(B)  Forma típica e Forma atípica. 
(C)  Forma clássica e Febre hemorrágica. 
(D)  Forma clássica e Forma convencional. 
(E)  Forma clássica e Forma endêmica.  
 
22) A definição a seguir tem ligação a qual tipo 
de mosquito: “ é uma espécie tropical e 
subtropical, encontrada em todo mundo, entre 
as latitudes 35ºN e 35ºS. Embora a espécie 
tenha sido identificada até a latitude 45ºN, estes 
têm sido achados esporádicos apenas durante a 
estação quente, não sobrevivendo ao inverno”: 
 
(A)  Mosquito Palha. 
(B)  Mosquito Aedes Aegypti. 
(C)  Bicho Barbeiro.  
(D)  Mosca do chifre. 
(E)  Escorpião. 
 
23) O ciclo de vida do Aedes aegypti 
compreende quatro fases, assinale a alternativa 
que contenha as quatro fases:  
 
(A)  As quatro fases são: ovo, larva, pupa e 
adulto. 
(B)  As quatro fases são: ovo, larva, juvenil e 
adulto. 
(C)  As quatro fases são: ovo, girino, pupa e 
adulto. 
(D)  As quatro fases são: ovo, mosquito, pupa e 
adulto. 
(E)  As quatro fases são: girino, larva, pupa e 
adulto. 
 
24) Assinale a alternativa que contenha a função 
do Agente de Combate de Endemias: 
 
(A)  O Agente de Combate a Endemias não 
possui função definida. 
(B)  Não é necessário realizar o itinerário diário 
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de trabalho. 
(C)  Não é necessário encaminhar aos serviços 
de saúde os casos suspeitos de dengue. 
(D)  Não realizar busca ativa aos focos de 
criadouros de Aedes Aegypti. 
(E)  Manter atualizado o cadastro de imóveis e 
pontos estratégicos da sua zona. 
 
25) Como é realizado a Identificação do pessoal 
de campo?  
 
(A)   O Agente de Combate de endemias não 
recebe nenhuma identificação de trabalho. 
(B)   Para efeito de identificação do pessoal de 
campo, os agentes recebem um código (número), 
que obedece a um cadastramento que permita 
localizá-lo dentro da equipe, área (subdistrito, 
distrito) e que o vincula a determinado supervisor e 
supervisor-geral. 
(C)   É função do Agente de Combate de 
Endemias providenciar a sua identificação de 
trabalho. 
(D)   O Agente de Combate de endemias 
receberá somente um para identificação. 
(E)   O Agente de Combate de endemias 
receberá somente uma camiseta para identificação. 
   
26) Aonde deve ser coloca a ficha de visita no 
imóvel?  
 
(A)  A ficha de visita deve ser coloca na área de 
serviço da casa visitada. 
(B)  A ficha de visita deve ser coloca atrás da 
porta da sala da casa visitada. 
(C)  A ficha de visita deve ser colocada na parte 
externa da casa visitada. 
(D)  A ficha de visita não deverá ser colocada em 
nenhum lugar deverá ficar com o Agente de 
Combate a Endemias. 
(E)  A Ficha de Visita será colocada no lado 
interno da porta do banheiro ou da cozinha. 
 
27) Como devem ser mantidos os depósitos 
vazios dos imóveis? 
 
(A)  Os depósitos vazios dos imóveis, que 
possam conter água, devem ser mantidos úmidos, 
destampados ou desprotegidos de chuvas e, se 
inservíveis, eliminados pelos agentes e moradores. 
(B)  Os depósitos vazios dos imóveis, que 
possam conter água, devem ser mantidos úmidos, 
tampados ou protegidos de chuvas e, se 
inservíveis, devem ser mantidos pelos agentes e 
moradores. 
(C)  Os depósitos vazios dos imóveis, que 
possam conter água, devem ser mantidos secos, 

destampados ou desprotegidos de chuvas e, se 
inservíveis, eliminados pelos agentes e moradores. 
(D)   Os depósitos vazios dos imóveis, que 
possam conter água, devem ser mantidos secos, 
tampados ou protegidos de chuvas e, se 
inservíveis, eliminados pelos agentes e moradores. 
(E)  O Agente de Combate de endemias não 
deverá ter nenhum cuidado com os depósitos 
vazios dos imóveis. 
 
28) A definição a seguir diz respeito a qual tipo 
de deposito: “É aquele onde foi aplicado 
inseticida (larvicida ou adulticida)”: 
 
(A)  Deposito ativo. 
(B)  Depósito descoberto.  
(C)  Depósito tratado.  
(D)  Deposito eliminado. 
(E)  Deposito desativado. 
 
29) Qual o objetivo da captura dos alados? 
 
(A)   A captura de alados tem como objetivo: 
levantamento de índice, vigilância em localidades 
não infestadas, inspeção em navios e aviões. 
(B)  A captura de alados tem como objetivo: 
levantamento de índice, vigilância em localidades 
infestadas, inspeção em navios e aviões. 
(C)  A captura de alados tem como objetivo: 
levantamento de índice, vigilância em localidades 
não infestadas, inspeção em trens e carros. 
(D)  A captura de alados tem como objetivo 
somente realizar o levantamento de índices. 
(E)  A captura de alados não tem nenhum 
objetivo. 
  
30) A definição a seguir refere-se a: “ É aquele 
no qual o levantamento de índice detectou a 
presença do Aedes aegypti domiciliado”: 
 
(A)  Município não infestado. 
(B)  Município infestado.  
(C)  Município sede.  
(D)  Município localidade. 
(E)  Município base. 
 


