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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES/ESPECIFICIDADES REGIONAIS 06 a 15 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 16 a 30 

 
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 03 (três) 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.

NOME DO CANDIDATO     
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Ansiedade de separação: o que fazer para seu 

bichinho ficar bem sozinho? 
“Tchau, mamãe já volta. Fica bem, tá?! Não 

apronta! Fica bonzinho! Não fica triste! Não faz essa 
carinha que corta meu coração! Tó um petisco para 
você ficar mais feliz. Mamãe já vem!” 

Se identificou com alguma parte dessa 
“sessão despedida”? 

Deixar o pequeno sozinho em casa e sair para 
trabalhar é sempre uma tarefa difícil. Ainda mais 
quando ele faz aquela carinha de dó. Quando o animal 
não consegue lidar com essa separação, mesmo que 
momentaneamente, pode ficar estressado ou 
deprimido. 

Os cães são animais sociais e não gostam de 
ficar sozinhos. Já os gatos, como dormem muito, 
conseguem passar mais tempo sozinhos. Porém, cães 
e gatos podem sofrer com a ansiedade de separação. 
Mais comum em cães, esse problema comportamental 
pode gerar problemas clínicos sérios. 

Você sabe como identificar se seu peludo está 
sofrendo de ansiedade de separação? 

 
Os sintomas mais comuns: 
 

- Destruição: o pet destrói a casa somente na 
sua ausência. Quando você está em casa, ele 
é um santo, super bonzinho. Basta você sair 
por cinco minutos, que encontrará sua casa 
revirada, como se tivesse passado um furacão 
por lá. 

- Vocalização: campeão de reclamações e 
multas em condomínios, os latidos 
compulsivos e incessantes são típicos de 
cães que sofrem ao ficar sozinhos. 

- Eliminação inapropriada: xixi no sofá ou em 
cima da cama somente quando você sai e 
deixa-o sozinho. 

- Inapetência: não come e nem bebe água se 
não for com você. 

- Automutilação: se lambe ou morde apenas 
quando fica sozinho. 

- Excesso de euforia: quando você chega em 
casa, pula, late e faz a maior festa. Se ele 
falasse, diria: “Ueba! Você voltou! Uhuuu!!!” 
Você pode pensar: “ele fez xixi e destruiu algo 

por birra ou vingança”. Na verdade, ele fez isso porque 
não aprendeu a ficar sem você. Ele fica estressado 
quando se vê sozinho e, muitas vezes, faz xixi ou cocô 
por medo.  Destrói a casa por falta do que fazer. Late 
para pedir ajuda, por estar muito agitado sem você. 
Quer que você volte logo. Ele sofre com essa 
separação e pode desenvolver problemas mais sérios, 
como depressão e medo excessivo. Desesperador, não 
é?! Mas tem solução. 
 Mesmo sem querer, muitas vezes, atitudes e 
expressões corporais estimulam tal comportamento 
inadequado. Quando você mostra que é triste sair, ao 
dar “tchau”. Quando faz a maior festa para ele, ao 
chegar em casa. Quando deixa o pequeno sem nada 
para fazer durante a sua ausência.  Quando fica o 
tempo todo grudado com o peludo, enquanto está em 
casa. Todas essas situações auxiliam para que ocorra 
a chamada ansiedade de separação. 

Isso quer dizer que não posso fazer festa 
quando chego em casa? O ideal é não dar “tchau” ao 
sair e nem fazer festa ao chegar. Ao se despedir e fazer 
festa ao chegar, você mostra que é muito mais legal 
estar com você do que ficar sozinho. Assim, ele 
passará o dia todo ansioso pela sua chegada. 
Disponível em: http://vida-estilo.estadao.com.br 

 

Questão 01  
 
Em relação ao texto, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) No início do texto, as palavras “bichinho”, “animal”, 
“pequeno” têm por base o mesmo referente: animal 
de estimação (cão ou gato). 

(B) A expressão “seu peludo” refere-se a cães, 
especificamente. 

(C) Os cachorros sofrem com a separação de seu 
dono, mesmo que momentânea, e podem 
desenvolver problemas mais sérios, como a 
depressão e o medo excessivo. 

(D) A solução ideal para o problema da “separação” é 
enfatizar, sobretudo, os momentos de chegada e 
despedida. 

 

Questão 02  
 
Observe os termos em destaque nos segmentos, a 
seguir. Assinale a alternativa que aponta um exemplo 
de adjetivo: 
 

(A) Casa revirada. 
(B) Xixi no sofá. 
(C) Late para pedir ajuda. 
(D) Chego em casa. 
 

Questão 03  
 

A palavra “inadequado” significa: 
 

(A) Que não é apropriado. 
(B) Que não é desejado. 
(C) Que não é afetuoso. 
(D) Que não é seguro. 
 

Questão 04  
 
Observe as palavras da primeira coluna e correlacione-
as com a classificação silábica da segunda coluna: 
 

(1) Euforia. 
(2) Água. 
(3) Cão. 
(4) Bonzinho. 
 
(A) Monossílaba. 
(B) Dissílaba. 
(C) Trissílaba. 
(D) Polissílaba. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo é: 
 

(A) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D. 
(B) 1-D, 2-A, 3-B, 4-C. 
(C) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C. 
(D) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D. 
 

Questão 05  
 
Das palavras relacionadas, a seguir, qual apresenta 
grafia INCORRETA? 
 

(A) Inaceitável. 
(B) Incauculável. 
(C) Incompreensível. 
(D) Irremediável. 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES/ 
ESPECIFICIDADES REGIONAIS 

 

Questão 06  
 
As baías de Paranaguá e Guaratuba dividem o litoral 
paranaense em três (03) setores naturais (MAACK, 
2002). Identifique esses setores: 

 

(A) Setor da Praia Grande, Antonina, Ilha Grande e ilha 
do Mar Alto. 

 
(B) Setor do Porto de Cima e Setor do Porto de Baixo. 
 
(C) Setor norte é a praia Deserta, setor central é a praia 

de Leste e setor sul é a praia do Sul. 
 
(D) Setor da baía de Antonina, setor do porto de 

Paranaguá e baía de Guaraqueçaba ao norte.  
 

Questão 07  
 
Alguns fatos são curiosos da história da ocupação do 
litoral do Paraná, um deles é a denominação de: 
Grande Mar Redondo – na língua tupi-guarani: 

 
(A) Era assim que os índios denominavam a formosa 

baía – Pernaguá, Parnaguá, Paranaguá. 
 
(B) Nomes dados à área do porto de Antonina que 

formava um grande mar. 
 
(C) Era assim que os Parnanguaras chamavam os 

lagos que banhavam a baía de Guaratuba. 
 
(D) Grande Mar Redondo era o antigo de 

Guaraqueçaba.  
 

Questão 08  
 
Ao ser criada a Província do Paraná, também se criou 
a Capitania dos Portos do Paraná, que passou a 
funcionar em 13 de fevereiro de 1854. Fato marcante 
para Paranaguá foi a visita de D. Pedro II, em 1880, 
para o lançamento da pedra fundamental do edifício da 
Estação Ferroviária. O resultado dessa visita foi: 

 
(A) A implantação do Palácio Imperial na cidade de 

Morretes. 
 
(B) A estrada de ferro foi rapidamente construída em 

fevereiro de 1885 e até hoje é motivo de grande 
orgulho na engenharia nacional. 

 
(C) Província do Paraná, também criou a Capitania dos 

Portos do Paraná a mando do Governador em 
exercício para ser o melhor porto do Brasil. 

 
(D) D. Pedro II não visitou Paranaguá. 
 

Questão 09  
 
Relacionada à movimentação econômica no litoral do 
Paraná, uma empresa que trabalha na construção de 
duas plataformas para a exploração de petróleo, na 
camada pré-sal, instalada no litoral paranaense, está 
mexendo com a economia de toda a região. Em que 
localidade esta empresa localiza-se? 

 
(A) Guaraqueçaba. 
(B) Matinhos. 
(C) Praia de Leste. 
(D) Pontal do Paraná. 

 

Questão 10  
 
É um importante município brasileiro do estado do 
Paraná. Sua população estimada é de 25 mil 
habitantes. Foi desmembrada do município de 
Paranaguá em 20 de dezembro de 1995. Trata-se de: 

 
(A) Morretes. 
(B) Matinhos. 
(C) Praia de Leste. 
(D) Pontal do Paraná. 
 

Questão 11  
 
Ao colocar Matinhos, Caiobá e Guaratuba à menor 
distância de Curitiba e, inclusive Paranaguá, esta 
estrada passou a ser um importante elo no litoral 
paranaense. Trata-se de:  

 
(A) BR 376, conhecida como Rodovia do Café. 
(B) Estrada da Ribeira, BR 476. 
(C) Rodovia PR-508, mais conhecida como Rodovia 

Alexandra-Matinhos. 
(D) Estrada da Graciosa, também conhecida como 

Rodovia do Príncipe. 
 

Questão 12  
 
Criado em 2010, o Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Litoral do Paraná – CISLIPA é uma Associação 
entre os 07 Municípios do Litoral do Paraná, que 
gerencia os serviços de atendimento móvel de 
urgência, por meio de: 

 
(A) Plantão Médico no hospital metropolitano no 

município de Caiobá. 
(B) Envio de pacientes para a rede hospitalar em 

Curitiba pela PM regional. 
(C) SAMU 192 em todo o Litoral Paranaense. 
(D) Atendimento da rede de Santas Casas da UNIMED 

da região. 
 

Questão 13  
 
As ambulâncias do SAMU são divididas em: 

 
(A) Rede UNIMED, Pronto Atendimento e Socorro 

Médico-SAC. 
 
(B) USA – Unidades de Suporte Avançado (UTIs 

móveis), USB – Unidades de Suporte Básico, VT – 
Veículos de Transporte, e VIR – Veículo de 
intervenção rápida. 

 
(C) MOTOLÂNCIA: veículos de intervenção rápida, 

usados para fazer um pré-atendimento. 
AMBULÂNCIA: Unidade de Socorro Aquático. 
HELICÓPTERO: Unidade de Socorro aéreo e 
UNIMED atendimento médico especializado em 
Urgências.  

 
(D) As alternativas B e C estão Corretas. 
 

Questão 14  
 
No Litoral do Paraná, o SAMU é administrado pelo 
CISLIPA com recursos Tripartites da União (MS/FNS), 
Estado do Paraná (SESA) e dos 07 Municípios 
Consorciados. Assinale a alternativa que contempla os 
munícipios do programa: 
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(A) Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, 
Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. 
 

(B) Antonina, Alexandra, Atami, Caiobá Guaratuba, 
Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná. 

 
(C) Curitiba, Caiobá, Guaratuba, Matinhos, Morretes, 

Paranaguá e Praia de Leste e Ilha do Mel. 
 

(D) Matinhos, Morretes, Paranaguá, Pontal do Sul, 
Superagui, Atami e Praia de Leste. 
 

Questão 15  
 
A preocupação com a questão ambiental torna o 
gerenciamento de resíduos um processo de extrema 
importância na preservação da qualidade da saúde e 
do meio ambiente. Qual órgão é encarregado de 
normatizar o destino do lixo hospitalar? 

 
(A) A Transresíduos na prefeitura de Guaratuba. 
(B) A Agência Nacional da Vigilância Sanitária – 

ANVISA. 
(C) O Aterro Sanitário de Paranaguá. 
(D) O Próprio órgão gerador do Lixo Hospitalar. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
Atos Inseguros é a maneira como as pessoas se 
expõem consciente ou inconscientemente a riscos de 
acidentes. Assinale o item que é considerado ATO 
INSEGURO: 

 
(A) Utilizar EPI. 
(B) Não fumar em lugar proibido. 
(C) Utilizar ferramentas de forma correta. 
(D) Usar máquinas sem habilitação ou permissão. 
 

Questão 17  
 
Assinale o item que NÃO faz parte dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI’s): 

 
(A) Botas de plástico. 
(B) Máscara. 
(C) Luvas. 
(D) Sandália. 

 

Questão 18  
 
A sigla EPI significa: 

 

(A) Equipamento Pedagógico Individual. 
(B) Equipamento de Proteção Intelectual. 
(C) Equipamento de Proteção Individual. 
(D) Equipamento de Proteção da Equipe. 
 

Questão 19  
 
São materiais utilizados para lavar o chão, EXCETO: 

 
(A) Vassoura. 
(B) Balde. 
(C) Rastelo. 
(D) Rodo. 
 

Questão 20  
 
Ao lavar janelas e portas de vidro (blindex), NÃO deve 
ser usado(a): 

 
(A) Detergente líquido. 
(B) Palha de Aço. 
(C) Limpa vidros. 
(D) Água. 
 

Questão 21  
 

A limpeza de móveis de madeira deve ser feita com: 

 
(A) Água e sabão. 
(B) Óleo de peroba ou lustra móveis. 
(C) Sapólio. 
(D) Alvejante ou álcool. 
 

Questão 22  
 

Três itens básicos devem conter em uma caixa de 
Primeiros-Socorros: 

 
(A) Gaze, soro fisiológico, termômetro. 
(B) Algodão, bolsa térmica, gaze. 
(C) Bisturi, termômetro, anti-inflamatório. 
(D) Soro fisiológico, bisturi, analgésico.  

 

Questão 23  
 
Em caso de acidente de trabalho: 

 
I. Acionar Recurso Especializado. 

II. Tomar medidas de proteção. 
III. Manter a calma e chamar a ambulância. 
IV. Tumultuar o local do acidente. 
V. Remover a vítima do local, sem estar 

preparado. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) I, II e III. 
(B) I e II. 
(C) II e III. 
(D) Todas. 
 

Questão 24  
 

O que NÃO devemos fazer com a vítima em caso de 
queimaduras? 

 
(A) Furar as bolhas de queimaduras. 
(B) Ligar para o Serviço de Urgência e Emergência. 
(C) Retirar imediatamente a vítima das proximidades do 

fogo. 
(D) Manter a vítima calma. 
 

Questão 25  
 

Qual a maneira CORRETA para transportar um armário 
de aço utilizado para a guarda de documentos? 

 
(A) Com todos os documentos dentro. 
(B) Vazio com as portas abertas. 
(C) Com um pouco de documentos dentro. 
(D) Vazio e com as portas fechadas. 
 

Questão 26  
 

Para manutenção do patrimônio, devem ser retirados 
matos do terreno, quando necessário. Qual o melhor 
utensílio a ser usado? 

 
(A) Regador. 
(B) Picareta. 
(C) Facão. 
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(D) Enxada. 
 

Questão 27  
 
Quando devem ser lavadas as ferramentas utilizadas 
em tarefas de construção? 

 
(A) Após iniciar alguma tarefa. 
(B) A cada quinze dias. 
(C) Ao final de cada tarefa. 
(D) Uma vez por mês. 

 

Questão 28  
 

Tratando-se de noções básicas de pintura predial, 
como NÃO deve ser o manuseio das tintas? 

 
(A) Armazenar em local fresco e arejado. 
(B) Reutilizar as embalagens. 
(C) Manter fora do alcance de crianças. 
(D) Manter as embalagens bem fechadas. 
 

Questão 29  
 

Como deve ser feita a limpeza de equipamentos 
elétricos? 
 

(A) Com água corrente. 
(B) Desligados da tomada de energia. 
(C) Com produtos químicos. 
(D) Colocando-os de molho na água.  
 

Questão 30  

 
Ao realizar pequenos reparos hidráulicos, qual 
material deve ser usado? 

 
(A) Fita crepe. 
(B) Fita de sinalização. 
(C) Fita adesiva. 
(D) Fita veda rosca. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

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

GABARITO 
CONCURSO PÚBLICO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ – CISLIPA  

 Edital Nº 01/2015  http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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