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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a crônica a seguir, escrita por Millôr Fernandes, 
para responder as próximas questões.

“Certo dia, uma rica senhora viu, num antiquário, uma 
cadeira que era uma beleza. Negra, feita de mogno 
e cedro, custava uma fortuna. Era, porém, tão bela, 
que a mulher não titubeou. Entrou, pagou e levou para 
casa. A cadeira era tão bonita que os outros móveis, 
antes tão lindos, começaram a parecer insuportáveis 
à simpática senhora. (Era simpática). Ela, então, re-
solveu vender todos os móveis e comprar outros que 
pudessem se equiparar à maravilhosa cadeira. E ven-
deu-os e comprou outros. Mas, então, a casa que an-
tes parecia tão bonita, ficou tão bem mobiliada que se 
estabeleceu uma desarmonia flagrante entre casa e 
móveis. E a senhora começou a achar a casa horrí-
vel. E vendeu a casa e comprou uma outra maravi-
lhosa. Mas, dentro daquela casa magnífica, mobiliada 
de maneira esplendorosa, a mulher começou, pouco 
a pouco, a achar seu marido mesquinho. E trocou de 
marido. Mas, mesmo assim, não conseguia ser feliz. 
Pois naquela casa magnífica, com aqueles móveis ad-
miráveis e aquele marido fabuloso, todo mundo come-
çou a achá-la extremamente vulgar”.

01. Marque a alternativa que contém um provérbio 
cujo sentido seja equivalente à moral dessa história.

a) Abrir a alma à ambição é fechá-la ao sossego.
b) Com tempo e perseverança, tudo se alcança.
c) Não há pior inimigo do que um falso amigo.
d) Vingança e ciúmes são facas de dois gumes.
___________________________________________
02. Em determinado momento do texto, o autor empre-
ga a pontuação denominada parênteses. Nesse caso, 
essa pontuação foi utilizada para introduzir no texto 
um:

a) diálogo.
b) comentário.
c) discurso direto.
d) erro de ortografia.
___________________________________________
03. Considere as alternativas a seguir e marque a que 
contém APENAS palavras do gênero feminino que 
aparecem no texto.

a) Antiquário - fabuloso - simpática.
b) Fortuna - maravilhosa - magnífica.
c) Mogno - cadeira - mobiliada.
d) Vulgar - mesquinho - negra.
___________________________________________
04. Em sua crônica, Millôr Fernandes emprega várias 
palavras para descrever os bens da “rica senhora”. 
Marque a alternativa que indica uma dessas palavras 
cujo sentido é negativo.

a) Esplendorosa.

b) Magnífica.
c) Insuportáveis.
d) Maravilhosa.
___________________________________________
05. Na parte final do texto, há uma referência ao ma-
rido da rica senhora, a quem ela havia começado a 
achar “mesquinho”. Marque a alternativa que indica 
um possível sinônimo desse termo, de acordo com 
esse contexto.

a) Distinto.
b) Ingênuo.
c) Ordinário.
d) Virtuoso.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA

06. Uma empresa precisava transportar 831 sacos de 
cimento de um lugar a outro. O transporte podia levar 
até 20 sacos de cimento por vez. Ao menos, quantas 
viagens seriam necessárias para transportar todos os 
sacos de cimento?

a) 40.
b) 41.
c) 42.
d) 43.
___________________________________________
07. Assinale a alternativa que apresenta o número ro-
manos: CDVI.

a) 46.
b) 156.
c) 406.
d) 1551.
___________________________________________
08. Uma lâmpada pisca 200 vezes a cada 3 minutos. 
Quanto tempo será necessário para que a lâmpada 
pisque 700 vezes?

a) 6 minutos.
b) 7 minutos e 30 segundos.
c) 9 minutos.
d) 10 minutos e 30 segundos.
___________________________________________
09. Em um teste com 25 questões, Carlos acertou 15. 
Qual porcentagem representa a quantidade de ER-
ROS de Carlos nesse teste?

a) 10%.
b) 30%.
c) 40%.
d) 50%.
___________________________________________
10. Os preços de táxi em uma cidade são compostos 
por um valor fixo de R$ 4,50 mais R$ 1,10 por quilôme-
tro rodado. Taís utilizou um táxi dessa cidade e pagou 
R$ 13,30. Quantos quilômetros ela rodou?

a) 2,3 km.
b) 3 km.
c) 8 km.
d) 10,3 km.
_________________________________________
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QUESTÕES DE 11 A 13 - 
INFORMATICA

As questões 11, 12, e 13  foram elaboradas tendo como pla-
taforma básica o Sistema Operacional Windows 10.

11. No Word 2010 a proteção de um documento atra-
vés de senha pode ser acessada através do menu:

a) arquivo.
b) inserir.
c) página inicial.
d) referências.___________________________________________
12. O atalho “Ctrl + E”, quando acionado em um trecho 
selecionado do texto do Word:

a) alinhará o trecho à direita.
b) alinhará o trecho à esquerda.
c) centralizará o trecho.
d) justificará o trecho.___________________________________________
13. O nome do nosso município foi escrito a seguir 
com o auxílio do recurso denominado WordArt, dispo-
nível no Word, no menu:

a) exibição.
b) inserir.
c) layout da Página.
d) revisão.
___________________________________________

QUESTÕES DE 14 A 15 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

14. Em relação à doença Covid-19, marque a alterna-
tiva que NÃO apresenta um de seus sintomas mais 
comuns.

a) Cansaço.
b) Emagrecimento.
c) Febre.
d) Tosse seca.
___________________________________________
15. Leia o texto a seguir, a respeito de uma personali-
dade importante para a história brasileira, e assinale a 
alternativa que indica de quem se trata.

“Ele foi um ícone da arquitetura brasileira e interna-
cional, e ficou reconhecido devido à exploração das 
possibilidades plásticas e construtivas do concreto 
armado, produzindo obras grandiosas caracterizadas 
pelo abuso de curvas. Suas obras estão registradas 
nas principais cidades brasileiras, entre elas a Praça 
dos Três Poderes, os prédios do Congresso Nacional 
e o Palácio do Planalto”. 
(Portal Brasil Engenharia, com adaptações).

a) Cândido Portinari.
b) Di Cavalcanti
c) Lucio Costa.
d) Oscar Niemeyer.
___________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Assinale a alternativa INCORRETA para as atribui-
ções do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

a) Realizar mapeamento relativo a sua área de abran-
gência.
b) Realizar cadastramento das famílias.
c) Realizar pesquisa larvária em imóveis para levanta-
mento de índice e descobrimento de focos nos muni-
cípios infestados.
d) Realizar agendamento de consultas.
___________________________________________
17. Assinale a alternativa CORRETA para o conceito 
de Epidemiologia.

a) Estuda as causas das doenças.
b) Estuda os tecidos do organismo.
c) Estuda a distribuição e os fatores das doenças.
d) Estuda os anexos do organismo.
___________________________________________
18. A Secretaria de Saúde do Paraná constantemente 
emite boletins epidemiológicos. Em 31 de março de 
2020, registrou um total de 69 óbitos por casos de 
Dengue. Esse boletim demonstra 87.900 casos confir-
mados de dengue, com um acréscimo de 14,67% em 
relação à semana anterior, são 11.245 mil novos casos 
confirmados. Para a prevenção da Dengue utiliza-se 
estratégias, assinale a alternativa que NÃO faz parte 
dessas estratégias.

a) Tela nos ralos.
b) Limpar os reservatórios.
c) Uso de repelentes e inseticidas.
d) Trocar água dos vasos aquáticos uma vez por se-
mana.
___________________________________________
19. A doença parasitária conhecida por Esquistos-
somose ou Barriga d’água é causada pelo parasita 
Schistosoma mansoni, este para completar seu ciclo 
biológico precisa de mais de um hospedeiro, portanto 
apresenta ciclo biológico chamado de:

a) monoxênico.
b) ectoparasita.
c) heteroxênico.
d) endoparasita.
___________________________________________
20. Leia atentamente: “Doença infecciosa, porém, não 
contagiosa, causada por parasitas. Os parasitas vivem 
e se multiplicam no interior das células que fazem par-
te do sistema de defesa do indivíduo, chamadas ma-
crófagos. Há dois tipos, uma caracteriza-se por feridas 
na pele que se localizam com maior frequência nas 
partes descobertas do corpo, tardiamente, podem sur-
gir feridas nas mucosas do nariz, da boca e da gargan-
ta. O segundo tipo é sistêmica, pois, acomete vários 
órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a 
medula óssea.”
Qual doença o texto refere-se?
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a) Leptospirose
b) Esquistossomose
c) Leishmaniose
d) Ancilostomose
___________________________________________
21. De acordo com a Política Nacional de Atenção 
Básica, das Disposições Gerais da Atenção Básica 
à Saúde, conforme descrito no capítulo I, é parte da 
Estratégia de Agente Comunitário de Saúde (EACS), 
EXCETO:

a) a atividade do ACS deve se dar pela lógica do pla-
nejamento do processo de trabalho a partir das neces-
sidades do território, com priorização para população 
com maior grau de vulnerabilidade e de risco epide-
miológico.
b) a atuação em ações básicas de saúde deve visar à 
integralidade do cuidado no território. 
c) cada ACS deve realizar as ações previstas nas re-
gulamentações vigentes e nesta portaria e ter uma mi-
croárea sob sua responsabilidade, cuja população não 
ultrapasse 250 pessoas.
d) cadastrar, preencher e informar os dados através 
do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção 
Básica vigente.
___________________________________________
22. Assinale a alternativa que completa CORRETA-
MENTE a frase:
“A _________ é uma doença parasitária causada pelo 
Schistosoma mansoni. A pessoa adquire essa doen-
ça quando entra em contato com __________ ao qual 
contenham _________ infectados por _________.” 

a) esquistossomose - água salgada - larva - caramujo.
b) ancilostomose - água salgada - caramujo - larva.
c) esquistossomose - água doce - caramujo - vermes.
d) ancilostomose - água doce - larva - caramujo.
___________________________________________
23. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são impor-
tantes arranjos organizacionais, de funções específi-
cas. Assinale a alternativa CORRETA para a definição 
da RAS.

a) Estratégia para um cuidado integral e direcionado 
às necessidades de saúde da população.
b)Estratégia para um cuidado integral generalizado.
c) Estratégia para um cuidado no sentido de orienta-
ção e organização obedecendo à gestão em vigor.
d) Estratégia realizada para desenvolver mecanismo 
de suporte à organização.
___________________________________________
24. O conceito de ética, distinto da moral, corresponde 
adequadamente a qual alternativa?

a) A ética corresponde à valores representados em fa-
mília.
b) A ética é o estudo do comportamento humano, acer-
ca do que é bom e mau. Sobre como evoluiu histórica 
e teoricamente as normas morais nas diferentes so-
ciedades.
c) A ética e o direito, são relacionados com regras cuja 
observação é determinada pela justiça.

d) A ética corresponde aos valores e mandamentos 
que são prescritos por chefes religiosos.
___________________________________________
25. Assinale a alternativa que contenha o agente etio-
lógico da Leptospirose.

a) Caramujos.
b) Mosquito do Gênero Culex.
c) Roedores.
d) Inseto Barbeiro.
___________________________________________
26. Marque a alternativa que representa CORRETA-
MENTE e de forma mais completa, o conceito de ci-
dadania.

a) A cidadania é resultado de um processo, mas é na-
turalmente constituída. 
b) A cidadania é a condição de acesso aos direitos so-
ciais e econômicos, permitindo ao cidadão exercer o 
máximo das suas potencialidades.
c) O modelo econômico da sociedade é que determina 
a cidadania.
d) A evolução da cidadania depende do desenvolvi-
mento tecnológico da civilização.
___________________________________________
27. O Ministério da Saúde realizou, até o dia 31 de 
março, a Campanha de Vacinação contra a febre ama-
rela em seis estados vizinhos ou limítrofes onde há 
circulação do vírus: Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Pará. A 
vacina é a forma mais segura e eficaz de evitar a do-
ença e é indicada para pessoas entre 9 meses e 59 
anos de idade. Contudo, grávidas ou pessoas com 60 
anos ou mais devem procurar orientações no serviço 
de saúde para avaliar a pertinência da vacinação. A 
estimativa de pessoas não vacinadas nesses estados 
é de aproximadamente 4,7 milhões de pessoas.
Leia a frase a seguir e assinale a alternativa que com-
pleta em sequencia, CORRETAMENTE:

“Doença _________ febril aguda, causada por 
__________ da família Flaviridae, transmitida atra-
vés da picada de mosquito contaminado, sintomas 
comuns são dor de cabeça, dor no corpo e na colu-
na lombar, mal-estar, febre alta e calafrios, náuseas e 
vômitos, tonteiras, ___________, pele e olhos amare-
lados, sangramento do nariz e da gengiva. Devemos 
combater o mosquito através da eliminação dos focos 
do ____________, utilização telas de proteção em ja-
nelas, repelente, calças e blusas de manga longa. É 
importante também evitarmos áreas silvestres em que 
houveram casos de morte de macacos. Além disso, 
devemos tomar a vacina que está disponível em todos 
os postos de saúde de acordo com as orientações do 
ministério da saúde.”

a) parasitária, parasita, dor intestinal, Aedes aegypti.
b) infecciosa, bactéria, dor aguda, Aedes aegypti. 
c) infecciosa, vírus, dor abdominal, Aedes aegypti.
d) parasitária, bactéria, dor intestinal, Aedes aegypti.
___________________________________________
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28. Assinale a alternativa CORRETA para a definição 
do Indicador Epidemiológico: Mortalidade.

a) É a variável característica das comunidades de se-
res vivos; refere-se ao conjunto dos indivíduos que 
morreram num dado intervalo do tempo. Representa 
o risco ou probabilidade que qualquer pessoa na po-
pulação apresenta de poder vir a morrer ou de morrer 
em decorrência de uma determinada doença. Diversas 
vezes temos que medir a ocorrência de doenças numa 
população através da contagem de óbito e para estu-
dá-las corretamente; estabelecemos uma relação com 
a população que está envolvida. 
b) É o coeficiente de incidência de uma determinada 
doença para um grupo de pessoas expostas ao mes-
mo risco limitadas a uma área bem definida. É muito 
útil para investigar e analisar surtos de doenças ou 
agravos à saúde em locais fechados.
c) Relaciona o número de óbitos por determinada cau-
sa e o número de pessoas que foram acometidas por 
tal doença. Esta relação nos dá idéia da gravidade do 
agravo, pois indica o percentual de pessoas que mor-
reram 
d) É a variável característica das comunidades de se-
res vivos, refere-se ao conjunto dos indivíduos que ad-
quirem doenças (ou determinadas doenças) num dado 
intervalo de tempo em uma determinada população. 
A morbidade mostra o comportamento das doenças e 
dos agravos à saúde na população.
___________________________________________
29. Assinale a alternativa INCORRETA para informa-
ções sobre a Dengue.

a) Doença febril aguda causada por vírus.
b) Existem dois tipos de dengue.
c) O agente transmissor é o mosquito Aedes aegypti.
d) Não existe tratamento específico para o vírus da 
dengue.
___________________________________________

30. Conforme descrito no Decreto nº 7.508/2011, a 
Região de Saúde é definido CORRETAMENTE em 
qual das alternativas a seguir?

a) Espaço geográfico contínuo constituído por agru-
pamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir 
de identidades culturais, econômicas e sociais e de 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organi-
zação, o planejamento e a execução de ações e ser-
viços de saúde.
b) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupa-
mentos de Municípios, delimitado a partir de identida-
des culturais, econômicas, psicológicas e sociais e de 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
públicos, com a finalidade de integrar a organização e 
o planejamento de ações e serviços de saúde.
c) Espaço geográfico delimitado, constituído por agru-
pamentos de Municípios afins, delimitado a partir de 
identidades psicossociais e econômicas e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compar-
tilhados, com a finalidade de integrar a organização, 
o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde.
d) Espaço geográfico delimitado pelo agrupamento de 
Municípios com as mesmas propriedades, a partir de 
identidades culturais, econômicas, sociais e psicoló-
gicas e de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes público, com a finalidade de integrar a or-
ganização, o planejamento e a execução de ações e 
serviços de saúde.
___________________________________________


