
 

 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANA 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e 
Folha de Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Informática Básica 6 a 10 
Matemática 11 a 15 
Conhecimentos Gerais 16 a 20 
Conhecimentos Específicos 21 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após 

autorização. 
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, 
para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul 
ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, 

chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. Em hipótese 
alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será 
o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, 
o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 
verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 
diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno 
de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do 
Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da 

sala. 
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Um ano após ataque em escola em Suzano, túmulo de 
assassino recebe visitas de admiradores 

Um ano após o ataque que matou dez pessoas na Escola 
Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, o 
túmulo de um dos jovens responsáveis pelo massacre volta 
e meia recebe admiradores que até velas acendem em sua 

homenagem 
André Vargas De Suzano para a BBC News Brasil 

 
Os funcionários do cemitério São João Batista, a quase 

10 quilômetros da escola, desconversam, mas admitem que 
ficam de olho nos visitantes.  

O túmulo abriga Guilherme Taucci Monteiro, o 
idealizador do ataque, conforme revelaram as conversas por 
aplicativo de celular e e-mails encontrados pela Polícia Civil.  

Ele tinha 17 anos quando, junto de Luiz Henrique de 
Castro, de 25 anos, invadiu a escola numa manhã do dia 13 de 
março de 2019, uma quarta-feira. Eles tentavam imitar o 
massacre na escola de Columbine, no Estado americano do 
Colorado, em 1999, quando dois alunos assassinaram 13 
pessoas e feriram 24.  

Dias antes, Taucci agradeceu pelas dicas que obteve no 
fórum da deep web Dogolachan: "Nascemos falhos, mas 
partiremos como heróis".  

Virtualmente impossível de ser rastreado, é no 
Dogolachan que os autoproclamados incels fermentam seu ódio 
contra mulheres e figuras de autoridade, como professores e 
parentes.  

Incel é a contração em inglês para "celibatários 
involuntários", termo com o qual homens jovens, solitários, 
misóginos e rancorosos costumam se apresentar. Castro 
também escreveu no mesmo fórum: "Depois estaremos diante 
de Deus com nossas 7 virgens". 

Armados com um revólver, uma machadinha, uma besta 
com dardos, coquetéis molotov e bombas falsas, os brasileiros 
estudaram o ataque em Columbine.  

Depois de cerca de 15 minutos, prestes a serem cercados 
pela polícia, os jovens executaram a segunda parte do plano. 
Após atirar contra um policial militar à paisana que mora nas 
proximidades e ouviu os disparos, Taucci matou Castro e 
cometeu suicídio.  

Foi o segundo maior ataque em escolas brasileiras. O 
maior ocorreu em 2011, quando 12 crianças foram mortas e 13 
ficaram feridas na Escola Municipal Tasso da Silveira, em 
Realengo, no Rio de Janeiro. O assassino, Wellington Menezes 
de Oliveira, de 23 anos, cometeu suicídio após ser baleado por 
um policial. 

[...] 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51880555 

 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) Esse foi, sem dúvidas, o maior crime desse tipo no 

Brasil. 
b) Os funcionários do cemitério não gostam de falar sobre 

o assunto e evitaram dar a entrevista. 
c) Os culpados nunca foram encontrados. 
d) É curioso o fato do túmulo de um dos assassinos receber 

visitar, já que foi um crime brutal. 
 
2. Assinale a alternativa que apresenta um aposto. 
a) “Dias antes, Taucci agradeceu pelas dicas que obteve no 

fórum da deep web Dogolachan” 

b) “uma machadinha, uma besta com dardos, coquetéis 
molotov e bombas falsas” 

c) “O túmulo abriga Guilherme Taucci Monteiro, o 
idealizador do ataque, conforme revelaram as 
conversas” 

d) “Foi o segundo maior ataque em escolas brasileiras” 
 
3. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio. 
a) “Depois de cerca de 15 minutos, prestes a serem 

cercados pela polícia, os jovens executaram a segunda 
parte do plano” 

b) “Incel é a contração em inglês para ‘celibatários 
involuntários’” 

c) “O assassino, Wellington Menezes de Oliveira, de 23 
anos, cometeu suicídio” 

d) “O túmulo abriga Guilherme Taucci Monteiro” 
 
4. Assinale a alternativa que apresenta o núcleo do 

sujeito da oração a seguir: “Os funcionários do 
cemitério São João Batista, a quase 10 quilômetros 
da escola, desconversam, mas admitem que ficam de 
olho nos visitantes.” 

a) Funcionários. 
b) Cemitério. 
c) São João Batista. 
d) Visitantes. 
 
5. Assinale a alternativa que apresenta o tempo do 

principal verbo da oração: “Eles tentavam imitar o 
massacre na escola de Columbine” 

a) Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo. 
b) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
c) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
 

Informática Básica 
 
6. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+S, no programa 
Word. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Alinhar o texto à direita. 
b) Colar o conteúdo da área de transferência. 
c) Salvar o documento. 
d) Aplicar sublinhado ao texto. 
 
7. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
que representa o comando Ctrl+S, no programa 
Excel. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Remover o conteúdo da célula. 
b) Aplicar sublinhado a célula. 
c) Ir para a guia Página Inicial. 
d) Ir para a guia Layout da Página. 
 
8. Assinale a alternativa que representa um programa 

para editar slides. 
a) OnenNote 
b) Outlook. 
c) PowerPoint. 
d) Publisher. 
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9. Assinale a alternativa que não representa um 
hardware. 

a) Eraser. 
b) Mouse. 
c) Processador. 
d) Memória RAM. 
 
10. Utilizando Google Chrome Versão 81.0.4044.92 

(Versão oficial) 64 bits, assinale a alternativa que 
representa o comando Ctrl+t. (Obs.: o sinal de + não 
faz parte do comando, significa que as teclas devem 
ser pressionadas simultaneamente) 

a) Acessar uma guia específica. 
b) Acessar a guia aberta anterior. 
c) Acessar a próxima guia aberta. 
d) Abrir uma nova guia e acessá-la. 
 

Matemática 
 
11. Carlos é 17 mais velho do que Joel que, por sua vez, 

é 9 anos mais velho do que Gerson. Considerando 
que Marcos é 6 anos mais velho do que Gerson, 
quantos anos Joel é mais velho do que Marcos? 

a) 3 anos 
b) 5 anos 
c) 7 anos 
d) 9 anos 
 
12. Em um treino para uma corrida de velocidade, um 

atleta deu 3 voltas completas na pista para medir o 
seu tempo. Na primeira volta ele fez o percurso da 
pista em 4 minutos e 35 segundos, na segunda o seu 
tempo foi de 4 minutos e 27 segundos, e na terceira o 
seu tempo foi de 4 minutos e 25 segundos. Assinale a 
alternativa que representa o tempo médio, 
considerando as 3 voltas que o atleta percorreu. 

a) 4 minutos e 15 segundos 
b) 4 minutos e 29 segundos 
c) 4 minutos e 40 segundos 
d) 4 minutos e 50 segundos 
 
13. Considerando que dois números x e y são tais que x 

+ y = 9  e   �� - �� = 27, o valor de x é igual a 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 
 
14. Assinale a alternativa que apresenta o tempo que um 

capital de R$ 10.000,00 ficou aplicado para render 
um valor de juros de R$ 1.800,00, sendo que o mesmo 
foi aplicado a uma taxa anual de 36% ao ano, no 
regime de juros simples. 

a) 5 meses 
b) 6 meses 
c) 7 meses 
d) 8 meses 
 
15. Assinale a alternativa que representa o valor da área 

de um retângulo cuja largura mede 4 metros e o seu 
comprimento mede o valor do resultado de ���� ��. 

a) 12M2 
b) 16M2 
c) 18M2 
d) 20M2 

Conhecimentos Gerais 
 
16. A grave crise instaurada pelo novo Coronavírus 

mobilizou o ministério da saúde para a realização de 
ações visando o combate à disseminação desse vírus. 
Das alternativas abaixo, quem foi Ministro da Saúde 
durante esse período?  

a) Sérgio Moro. 
b) Eduardo Bolsonaro. 
c) Luiz Henrique Mandetta. 
d) Onyx Lorenzoni. 
 
17. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna. 
Apesar de ganhar pouca repercussão, a 
____________________ foi uma greve que durou 20 
dias em fevereiro de 2020, a manifestação foi 
organizada por conta do fechamento da fábrica de 
Fertilizantes Nitrogenados do Paraná – ANSA, 
desativada pela Petrobrás. 

a) greve dos Caminhoneiros 
b) greve dos Petroleiros 
c) greve dos Professores 
d) greve da PM 
 
18. De acordo com o Art. 10º da Lei Orgânica do 

Município de Luiziana, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que apresenta competências 
comuns do Município de Luiziana em conjunto com 
a União e Estado do Paraná. 

I. Cuidar da saúde e assistência pública de Luiziana, da 
proteção das pessoas portadoras de deficiência. 

II. Fomentar a produção agropecuária e organizar o 
abastecimento alimentar. 

III. Criação e extinção de distritos nos termos da lei. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) Apenas II e III estão corretas. 
 
19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Luiziana, o processo legislativo compreende a 
elaboração de, exceto: 

a) emendas à Constituição Federal. 
b) emendas à Lei Orgânica. 
c) leis complementares. 
d) leis ordinárias. 
 
20. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 
 Constituem recursos financeiros do Município 
I. as multas arrecadadas pelo exercício do poder de 

polícia. 
II. impostos arrecadados na extração de petróleo e gás 

natural que venha a ocorrer nos limites do 
município. 

III. as multas arrecadadas pelo exercício do poder de 
polícia. 

IV. a receita tributária originária da União e do Estado, 
entregue consoante o disposto nos artigos 158 e 159 
da Constituição Federal. 

a) Apenas uma alternativa está correta. 
b) Apenas duas alternativas estão corretas. 
c) Apenas três alternativas estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
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Conhecimentos Específicos 
 
21. As doenças diarreicas agudas são comuns em 

especial em crianças. Em relação ao tema, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. O agente etiológico da desinteria bacilar é 

Salmonella. 

II. As doenças diarreicas agudas são de notificação 

compulsória. 
III. As doenças diarreicas agudas são causadas 

exclusivamente por bactérias e vírus como, por 

exemplo, os rotavírus e Staphylococcus aureus. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) Todas estão corretas. 
 
22. Ainda sobre as doenças gastrointestinais agudas, 

relacione os agentes etiológicos listados a seguir com 
suas respectivas características e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

1. Vibrio Cholerae. 

2. Clostridium botulinum. 

3. Salmonella. 

(   ) Bacilo gram-positivo aeróbio ou anaeróbio 

facultativo. 
(   ) Bactéria gram-negativa. 
(   ) Bacilo gram-positivo anaeróbico. 
a) 1 – 2 – 3. 
b) 3 – 2 – 1. 
c) 1 – 3 – 2. 
d) 2 – 1 – 3. 
 
23. O papiloma vírus humano causa uma infecção pelo 

acesso do vírus à membrana basal do epitélio, em 
especial nas mulheres na região do colo útero, 
revelando assim seu potencial carcinogênico. 
Destaca-se como prevenção secundária desta 
infecção 

a) orientação sobre o uso de preservativo. 
b) orientação sobre a realização do exame preventivo 

(Papanicolau). 
c) orientação sobre o uso de contraceptivos orais. 
d) orientação sobre a seleção dos parceiros sexuais. 
 
24. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), “o processo de ______________ deve ser 
considerado um meio operacional para o 
desenvolvimento do vínculo entre os serviços de 
saúde e a população, permitindo aproximação para 
o entendimento dos problemas e necessidades de 
saúde do ______________.”  
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto. 

a) territorialização / território 
b) responsabilidade / indivíduo 
c) gestão / povo 
d) acolhimento / setor de saúde 
 
25. A Lei nº 11.445, de 2007, define o saneamento básico 

como o conjunto de serviços, infraestruturas e 
instalações operacionais. Seriam implicações de 
saneamento 

a) somente a coleta de lixo e tratamento do esgoto. 
b) somente o tratamento do esgoto, manejo de resíduos 

sólidos e controle de vetores. 

c) somente o abastecimento de água e manejo de resíduos. 
d) somente água potável, limpeza urbana, esgotamento, 

manejo de resíduos e águas pluviais. 
 
26. “É o conjunto de ações socioeconômicas que têm por 

objetivo alcançar a Salubridade Ambiental, por meio 
do abastecimento de água potável, coleta e disposição 
sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, 
promoção da disciplina sanitária de uso dos solos, 
drenagem urbana, controle de doenças 
transmissíveis e demais serviços e obras 
especializadas, com a finalidade de proteger e 
melhorar as condições de vida urbana e rural”. O 
trecho citado refere-se a 

a) educação ambiental. 
b) sistemas ambientais. 
c) saneamento ambiental. 
d) Ministério do Meio Ambiente. 
 
27. Com a necessidade de construção de uma fossa seca, 

é necessário observar os seguintes cuidados: 
a) que haja uma fonte de água próxima ao local para a 

limpeza do mesmo. 
b) que seja um local livre de enchentes e longe de poços e 

fontes. 
c) que seja um local livre de animais domésticos e próximo 

de rios, córregos ou lagos. 
d) que seja de fácil acesso aos membros da família e 

próximo de um local com abastecimento de água. 
 
28. São princípios da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança, exceto: 
a) monitoramento e avaliação do crescimento e 

desenvolvimento. 
b) ambiente facilitador à vida. 
c) prioridade absoluta da criança. 
d) integralidade do cuidado. 
 
29. A atenção integral a saúde da criança deve ser 

pautada numa rede estruturada, percebendo e 
voltando suas as ações para as crianças articuladas 
com as diversas áreas e ciclos de vida. Analise as 
assertivas com relação as ações da equipe da atenção 
básica e assinale a alternativa correta. 

I. A visita domiciliar é uma ação de promoção da saúde, 

com impacto no desenvolvimento infantil. 
II. Se realizada precocemente, além de fortalecer o 

vínculo com a família, pode auxiliar na investigação 

de dificuldades de adaptação. 
III. O incentivo à amamentação melhora o indicar de 

mortalidade infantil. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) Todas estão corretas. 
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30. A leptospirose é uma doença infecciosa febril 
causada pelo contato com Leptospiras, de início 
abrupto, cujo espectro pode variar desde um 
processo inaparente até formas graves. Trata-se de 
uma zoonose de grande importância social e 
econômica, por apresentar elevada incidência em 
determinadas áreas, alto custo hospitalar e perdas de 
dias de trabalho, como também por sua letalidade, 
que pode chegar a 40%, nos casos mais graves. Com 
base no texto, assinale a alternativa correta. 

a) A leptospirose é transmitida indiretamente pelo contato 
com a água contaminada com a urina do rato infectado. 

b) A leptospirose pode ser transmitida pelo contato direto 
com o indivíduo doente. 

c) A leptospirose pode ser transmitida pelo contato com 
secreções do animal contaminado. 

d) A leptospirose pode ser transmitida pelo contato com 
objetos, solo, água contaminada com leptospiras. 
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