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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.

NOME DO CANDIDATO     
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Cinco substâncias tóxicas encontradas 

naturalmente em frutas e verduras 
 
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 01  

 
O texto tem por objetivo: 
 

(A) Ensinar receitas diferenciadas para uma 
alimentação balanceada e saudável. 
 

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

 
(C) Apresentar uma breve discussão a respeito de 

substâncias que podem ser tóxicas ao nosso 
organismo, encontradas em frutas e legumes. 

 
(D) Oferecer informações a respeito da ingestão de 

alimentos contraindicados a pessoas com 
doenças gastrointestinais. 

 
(E) Contar uma história sobre os alimentos que 

evitam fazer o mal ao ser humano. 
 

Questão 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: 
 

(A) Excessivo, exagerado. 
(B) Ínfimo, pouco. 
(C) Irrisório, nada. 
(D) Equivocado, negativo. 
(E) Completo, satisfeito. 

 

Questão 03  

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

(A) Fundamental, saudável, ruins. 
(B) Coração, estômago, enorme, crucial. 
(C) Não, mas, outras, elas. 
(D) Frutas, verduras, dieta, substâncias. 
(E) Maioria, mesmo, vários, funcionamento. 

 

Questão 04  

 
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: 
 

(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. 

 
(C) Facultativo, pode colocar ou não, isso depende do 

tipo de texto: em notícias não se usa. 
 

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

 
(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. 

 

Questão 05  

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

(A) Cenoura, abóbora. 
(B) Brócoles, tangirina. 
(C) Ameixa, goiaba. 
(D) Laranja, abacate. 
(E) Couve, tomate. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 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: 

 

(A) R$ 296,10 
(B) R$ 312,80 
(C) R$ 327,40 
(D) R$ 372,50 
(E) R$ 402,25 

 

Questão 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: 

 

(A) R$ 120,00 
(B) R$ 140,00 
(C) R$ 170,00  
(D) R$ 190,00 
(E) R$ 210,00 
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Questão 08  

 
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) 450 
(B) 475  
(C) 490  
(D) 540  
(E) 565  

 

Questão 09  

 
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) 18  
(B) 20  
(C) 28  
(D) 35  
(E) 40  

 

Questão 10  

 
Ao resolver a expressão 6 x (60 : 4), o valor obtido é 
igual a: 

 

(A) 60 
(B) 78 
(C) 80 
(D) 85 
(E) 90 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  

 
Trabalho infantil no Brasil é proibido por lei. Qual 
estatuto defende esse tipo de exploração? 

 

(A) Projovem. 
(B) EJA. 
(C) ECA. 
(D) ONU. 
(E) Conselho Tutelar. 

 

Questão 12  

 
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) Dengue. 
(B) Tuberculose. 
(C) Febre Amarela. 
(D) Doença de Chagas. 
(E) Leishmaniose 

Questão 13  

 
A bandeira do Brasil é composta pelas cores: 

 

(A) Verde, amarelo, vermelho e preto. 
(B) Verde, amarelo, azul e roxo. 
(C) Verde, amarelo, azul e branco. 
(D) Verde, amarelo, violeta e branco. 
(E) Verde, amarelo, preto e laranja. 

 

Questão 14  

 
O governador Beto Richa é integrante a qual partido? 

 

(A) PT. 
(B) PSDB. 
(C) PTB. 
(D) PMDB. 
(E) PSOL. 

 

Questão 15  

 
Fazem parte da ética no ambiente de trabalho: 

 

(A) Trabalhar individualmente e não se comunicar 
com os demais. 

(B) Trabalhar em equipe e ter boa comunicação. 
(C) Não ter comprometimento e humildade. 
(D) Não respeitar os superiores e demais 

colaboradores. 
(E) Não se responsabilizar e ter boa comunicação. 

 

Questão 16  

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

 

(A) Bens materiais. 
(B) Sucesso no trabalho. 
(C) Bons amigos. 
(D) Estabilidade financeira. 
(E) Qualidade de vida. 

 

Questão 17  

 
A sigla SUS significa: 

 

(A) Sistema Único de Saúde. 
(B) Solidariedade de Saúde. 
(C) Sistema de Assistência Social. 
(D) Serviço de Saúde. 
(E) Sistema Econômico de Saúde. 

 

Questão 18  

 
Quantos municípios fazem parte do CISCOPAR? 

 

(A) Dezesseis. 
(B) Dezenove. 
(C) Quinze. 
(D) Dezessete. 
(E) Dezoito. 

 

Questão 19  

 
Onde está localizada a sede do CISCOPAR? 

 

(A) Palotina. 
(B) Guaíra. 
(C) Terra Roxa. 
(D) Tupãssi. 
(E) Toledo. 

 

Questão 20  

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

 

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

área da saúde. 
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(C) Melhorar o relacionamento entre as pessoas. 
(D) Melhorar as praças das cidades. 
(E) Melhorar a educação infantil. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
Os números de telefone referentes aos serviços de 
emergência do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência), Policia Militar e Corpo de Bombeiros, no 
Estado do Paraná, correspondem, respectivamente a: 

 

(A) 192, 190 e 193. 
(B) 193, 190 e 198. 
(C) 192, 181 e 161. 
(D) 193, 190 e 192. 
(E) 191, 190 e 181. 

 

Questão 22  

 
Uma pessoa foi atropelada e se encontra no meio da 
rua. O que deve ser feito em primeiro lugar? 

 

(A) Ligar para a rádio da cidade informando sobre o 
acidente. 

(B) Gritar por socorro, esperando que algum médico 
chegue até o local. 

(C) Correr atrás do veículo que atropelou a vítima, 
para intimidá-lo. 

(D) Sinalizar o local, evitando novos acidentes e 
acionar o socorro especializado rapidamente.  

(E) Abandonar o local para não responder processo 
como testemunha do acidente. 
 

Questão 23  

 
Em caso de vítimas com queimaduras, qual 
procedimento pode ser adotado para auxiliar a vítima 
inicialmente? 

 

(A) Aplicar creme dental na queimadura. 
(B) Aplicar clara de ovo no local da queimadura. 
(C) Aplicar pó de café no local da queimadura. 
(D) Estourar as bolhas da queimadura. 
(E) Realizar curativo no local da queimadura. 

 

Questão 24  

 
São informações que devem ser repassadas pelo 
solicitante ao acionar os Serviços de Emergência em 
caso de acidente de trânsito, EXCETO: 

 

(A) Os culpados pelo acidente. 
(B) Localização do acidente. 
(C) Quantidade de vítimas. 
(D) Qual o tipo de acidente. 
(E) Se existem vítimas presas em ferragens. 

 

Questão 25  

 
É o tipo de incêndio que ocorre em materiais fibrosos 
ou combustíveis sólidos, como madeira, papel, 
borracha: 

 

(A) Incêndios Classe C. 
(B) Incêndios Classe B. 
(C) Incêndios Classe A. 
(D) Incêndios Classes D. 
(E) Incêndios Classe K. 
 
 
 

Questão 26  

 
São considerados incêndios Classe B: 
 

(A) Incêndios ocorridos em veículos automotores. 
(B) Incêndios ocorridos em combustíveis líquidos ou 

gases combustíveis. 
(C) Incêndios ocorridos em matas ciliares. 
(D) Incêndios ocorridos em combustíveis sólidos. 
(E) Incêndios ocorridos em terrenos baldios. 
 

Questão 27  

É considerado o agente extintor mais indicado para 
combate a incêndios classe A (madeiras, papel, 
borracha): 

 

(A) Éter.  
(B) Pó químico seco. 
(C) Gás Carbônico. 
(D) Gasolina. 
(E) Água. 

 

Questão 28  

 
Qual a finalidade do uso de extintores de incêndio? 

 

(A) Proporcionar uma maior propagação das 
chamas. 

(B) Isentar a empresa de responsabilidade sobre o 
incêndio. 

(C) Realizar o combate a princípios de incêndio. 
(D) Diminuir a quantidade de fumaça do incêndio. 
(E) Aumentar a quantidade de gás no ambiente. 

 

Questão 29  

 
São considerados métodos de extinção de incêndio: 

 

(A) Abafamento, resfriamento e retirada do material. 
(B) Abafamento, retirada de fumaça e 

congelamento. 
(C) Congelamento, retirada do material e rescaldo. 
(D) Rescaldo, abafamento e retirada de fumaça. 
(E) Retirada de oxigênio, rescaldo e retirada do 

material. 
 

Questão 30  

 
São tipos de extintores portáteis utilizados no combate 
a princípios de incêndio: 

 

(A) Gás lacrimogêneo, espuma química, pó de 
serra. 

(B) Água pressurizada, pó químico úmido e 
Nitrogênio. 

(C) Pó químico seco, gás hélio e espuma química. 
(D) CO2 (gás carbônico), gás lacrimogêneo e pó 

químico úmido. 
(E) Água pressurizada, pó químico seco e CO2 (gás 

carbônico). 
 

Questão 31  

 
É o tipo de extintor portátil mais indicado para o 
combate a princípios de incêndios Classe C (materiais 
elétricos energizados): 

 

(A) Extintor de água pressurizada. 
(B) Extintor de CO2 (gás carbônico). 
(C) Extintor de espuma química.  
(D) Extintor de Nitrogênio. 
(E) Extintor  de gás lacrimogêneo. 

 

Questão 21  
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Questão 32  

 
Qual o conceito de EPI (Equipamento de Proteção 
Individual)? 

 

(A) É todo dispositivo ou produto, de uso individual 
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção 
contra riscos capazes de ameaçar a sua 
segurança e a sua saúde. 
 

(B) É todo dispositivo ou produto, de uso coletivo 
utilizado pelo trabalhador, destinado a proteger 
a saúde da população brasileira. 

 
(C) Equipamento potencialmente inofensivo ao 

trabalhador.  
 

(D) É todo dispositivo ou produto, de uso individual 
utilizado pelo patrão, destinado à proteção 
contra riscos capazes de ameaçar a sua 
segurança e a sua saúde. 

 
(E) É todo equipamento utilizado para segurança 

dos veículos da empresa. 
 

Questão 33  

 
São considerados equipamentos de proteção 
individual destinado à proteção de pernas e pés: 

 

(A) Capacetes, luvas e máscaras.  
(B) Óculos, máscaras e viseiras. 
(C) Sapatos, óculos e capacetes.  
(D) Sapatos, botas e botinas. 
(E) Luvas, óculos e capacetes. 

 

Questão 34  

 
Uma pessoa sofreu um corte no braço e apresenta um 
sangramento (hemorragia externa), qual o procedimento 
mais indicado para conter a hemorragia? 
 

(A) Oferecer água para a vítima.  
(B) Aguardar o sangramento parar sozinho. 
(C) Solicitar doação de sangue para o hemonúcleo. 
(D) Ligar para familiares da vítima. 
(E) Realizar pressão direta com curativo no local do 

ferimento. 
 

Questão 35  

 
São considerados equipamentos de proteção 
individual, EXCETO: 

 

(A) Capacetes e máscaras. 
(B) Luvas e óculos de proteção. 
(C) Veículos e cordas. 
(D) Botas e luvas. 
(E) Protetores auriculares e capacetes. 

 

Questão 36  

 
Ao realizar "RCP" (Reanimação Cardiopulmonar) em 
uma vítima, qual a posição mais adequada para se 
posicionar a vítima? 

 

(A) Colocar a vítima sentada em uma cadeira 
confortável. 

(B) Posicionar a vítima deitada sobre um colchão de 
ar. 

(C) Posicionar a vítima deitada sobre uma estrutura 
rígida. 

(D) Pedir para vítima caminhar até o hospital.  
(E) Posicionar a vítima de pé. 

 

Questão 37  

 
Imagine esta situação: ao chegar ao local de trabalho, 
você se depara com uma vítima caída no chão, 
sofrendo uma crise convulsiva, qual o procedimento 
mais adequado a ser realizado inicialmente? 
 

(A) Manter-se calmo, proteger a vítima, acionar 
socorro especializado. 

(B) Gritar desesperadamente por socorro aos 
demais presentes. 

(C) Jogar água na vítima para que saia da crise.  
(D) Oferecer um remédio qualquer para a vítima. 
(E) Gritar até que a vítima volte a si, saindo da 

crise. 
 

Questão 38  

 
São comportamentos que refletem o bom preparo do 
profissional quanto à conduta profissional, EXCETO: 

 

(A) Manter-se bem uniformizado e com boa 
aparência. 

(B) Manter-se atualizado sob o aspecto profissional. 
(C) Evitar atos de violência com os demais. 
(D) Demonstrar boa educação, tratando as pessoas 

com atenção e polidez. 
(E) Tratar com respeito somente a equipe da chefia 

da empresa. 
 

Questão 39  

 
Na utilização de um extintor de combate a incêndio, 
qual é o procedimento mais adequado? 
 

(A) Dirigir o jato do extintor para todo o ambiente. 
(B) Dirigir o jato do extintor à base do fogo. 
(C) Arremessar o extintor sobre o fogo. 
(D) Dirigir o jato do extintor para longe do fogo. 
(E) Dirigir o jato do extintor para cima, próximo ao 

teto. 
 

Questão 40  

 
Imagine esta situação: ao chegar para assumir a 
função no turno de trabalho, você se depara com uma 
lixeira pegando fogo dentro do escritório. Para o 
combate ao incêndio com o uso de extintores, qual o 
procedimento correto a ser realizado? 

 

(A) Aguardar o fogo se extinguir sozinho, afinal é só 
uma lixeira. 

(B) Escolher o extintor adequado à classe de fogo e 
arremessá-lo à base do fogo, para realizar o 
combate. 

(C) Escolher o extintor mais próximo e utilizá-lo de 
qualquer maneira, o mais rápido possível. 

(D) Escolher o extintor adequado à classe de fogo, 
retirar a trava rompendo o lacre e dirigir o jato à 
base do fogo. 

(E) Não utilizar extintor algum, para não gerar 
gastos de recarga para a empresa. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 

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

 
 

GABARITO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ – CISCOPAR EDITAL Nº 001/2015  
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  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  

                    

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso



