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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

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

2 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica 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 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

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 fiscal 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 fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o trecho a seguir, extraído de uma das obras do 
escritor brasileiro Lima Barreto, para responder às 
próximas questões.

“O verdadeiro estado amoroso supõe um estado 
de semiloucura correspondente, de obsessão, 
determinando uma desordem emocional que vai da 
mais intensa alegria até à mais cruciante dor, que 
dá entusiasmo e abatimento, que encoraja e entibia; 
que faz esperar e desesperar, isto tudo, quase a um 
tempo, sem que a causa mude de qualquer forma”.

01. Em relação ao estado amoroso, tema central 
do texto, pode-se dizer que o seu autor o considera 
marcado por:

a) coerências.
b) contradições.
c) racionalidade.
d) tranquilidade.
_________________________________________
02. No início do texto, o autor utiliza a palavra 
“semiloucura”. Em relação ao prefixo “semi”, pode-
se afirmar que indica uma noção de:

a) metade.
b) integridade.
c) obscuridade.
d) anterioridade.
_________________________________________
03. Para explicar a condição amorosa, o autor do 
texto emprega alguns pares de palavras que contém, 
nesse contexto, sentidos contrários. Marque a opção 
que NÃO indica um desses pares.

a) Encoraja / Entibia.
b) Esperar / Desesperar.
c) Semiloucura / Obsessão.
d) Entusiasmo / Abatimento.
_________________________________________
04. Analise as alternativas a seguir e marque a 
que NÃO contém um adjetivo presente no texto.

a) Alegria.
b) Cruciante.
c) Emocional.
e) Intensa.
_________________________________________
05. Analise as opções a seguir e assinale a 
que NÃO apresenta um significado possível para a 
palavra “cruciante”.

a) Aflitivo.
b) Formidável.
c) Angustiante.
d) Insuportável.

O texto a seguir foi extraído de um dos discursos do 
orador brasileiro Rui Barbosa. Analise-o atentamente 
para responder às próximas questões.

“Três âncoras deixou Deus ao homem: o amor à pátria, 
o amor à liberdade, o amor à verdade. Cara nos é a 
pátria, a liberdade, mais cara; mas a verdade, mais 
cara de tudo. Damos a vida pela pátria. Deixamos 
a pátria pela liberdade. Mas à pátria e à liberdade 
renunciamos pela verdade. Porque este é o mais 
santo de todos os amores. Os outros são da terra e 
do tempo. Este vem do céu e vai à eternidade”.

06. Com base na interpretação do texto, pode-se 
afirmar que, para o seu autor:

a) a verdade vale mais do que a pátria e a liberdade.
b) pátria, liberdade e verdade possuem o mesmo 
valor.
c) a verdade vale mais do que a pátria, porém menos 
do que a liberdade.
d) diante da eternidade, a pátria, a liberdade e a 
verdade perdem o seu valor.
_________________________________________
07. Em relação à fonética da palavra “âncoras”, 
pode-se classificá-la como uma:

a) átona.
b) oxítona.
c) paroxítona.
d) proparoxítona.
_________________________________________
08. Na expressão “damos a vida pela pátria”, o 
autor do texto faz referência a uma disposição:

a) dos seres humanos em geral.
b) dos escritores, poetas e filósofos apenas.
c) somente das pessoas do gênero masculino.
d) apenas dos políticos brasileiros de sua época.
_________________________________________
09. De acordo com o texto, há uma hierarquia de 
valores entre três elementos. Assinale a alternativa 
que indica CORRETAMENTE essa hierarquia, 
partindo do menor até o maior valor.

a) Verdade - Pátria - Liberdade.
b) Pátria - Liberdade - Verdade.
c) Verdade - Liberdade - Pátria.
d) Liberdade - Verdade - Pátria.
_________________________________________
10. Na última frase no texto, o autor afirma que 
“este vem do céu e vai à eternidade”. Nesse caso, a 
palavra “este” retoma a noção de amor à:

a) vida.
b) pátria.
c) verdade.
d) liberdade.
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QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. A notação de potência é utilizada para 
representar multiplicações ou raízes. Qual das 
alternativas apresenta um número nessa notação?

a) 5x.
b) 3x+4=9 .
c) 59/2 .
d) 1/x .
_________________________________________
12. Assinale a alternativa que contém a soma 
dos valores possíveis de x na equação
 2x2-8x=0 ?

a) 0.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
_________________________________________
13. Em um campeonato estadual de vôlei, cada 
time precisa jogar com todos os outros times uma 
vez, e a ordem dos jogos é decidida por um sorteio. 
O time da cidade possui um rival, na cidade vizinha, 
e há muito tempo não consegue ganhar dele. 
Considerando que neste campeonato participam 17 
times, qual a probabilidade de o time da cidade ter 
seu primeiro jogo justamente com seu rival?

a) 6,25%.
b) 13,5%.
c) 16%.
d) 17%.
_________________________________________
14. Sobre a área de figuras planas, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) A área de um retângulo é calculada pela metade 
do produto entre sua base e sua altura.
b) A área de um quadrado é calculada pelo quadrado 
de um de seus lados.
c) Um retângulo é dividido em dois triângulos 
equiláteros ao traçar-se sua diagonal.
d) Um círculo tem o dobro da área de um quadrado 
de lado igual ao raio do círculo.
_______________________________________
15. Um vendedor de canetas na porta de um 
concurso vende um conjunto de 3 canetas por R$ 
4,50. Considerando cada caneta sempre vale o 
mesmo preço, independente de quantas canetas 
o comprador compre, quanto ele cobraria por 10 
canetas?

a) R$ 9,50.
b) R$ 12,00.
c) R$ 15,00.
d) R$ 18,00.

_________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

16. Considere as alternativas a seguir e marque a 
que indica o atual governador do Estado do Paraná.

a) Álvaro Dias.
b) Beto Richa.
c) Ratinho Júnior.
d) Roberto Requião.
_________________________________________
17. Leia o texto a seguir, a respeito de recentes 
desastres ecológicos ocorridos no país, e marque a 
opção que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Brasil vivenciou, nos últimos anos, dois grandes 
desastres ambientais no estado de __________. A 
empresa Vale teve duas de suas diversas barragens 
de rejeitos rompidas, causando um enorme problema 
ambiental, mortes e perda de biodiversidade 
nas áreas afetadas. As cidades de Mariana e 
Brumadinho vivenciaram situações drásticas devido 
ao rompimento das barragens. Rios foram poluídos, 
solos contaminados, parte da população perdeu 
suas casas e houve também diversas mortes de 
pessoas e animais”.
(Fonte: Brasil Escola, com adaptações)

a) Amazonas
b) Bahia
c) Minas Gerais
d) Rio Grande do Sul
_________________________________________
18. A descrição a seguir faz referência a uma 
das principais figuras da música brasileira. Leia-a 
atentamente e marque a alternativa que indica de 
quem se trata.

“Recordada como ‘a pequena notável’, ela ajudou 
a divulgar o samba no mundo entre as décadas de 
1930 e 1950. Artista multifacetada, fez as emissoras 
de rádio retumbarem com sua voz, contagiou o 
público de alegria e se transformou em um icônico 
símbolo em Hollywood. Conhecida pelos seus 
exóticos vestidos e pelos turbantes com frutas que 
usava na sua cabeça, a cantora é reconhecida 
ainda hoje como um símbolo internacional do Brasil, 
embora sua origem seja portuguesa”. 
(Fonte: Portal G1, 09/02/2019, com adaptações).

a) Carmen Miranda.
b) Elis Regina.
c) Gal Costa.
d) Rita Lee.
_________________________________________
19. Leia o texto seguinte, a respeito de um 
importante conceito para se compreender a 
atualidade, e marque a alternativa que preenche 
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CORRETAMENTE a lacuna.
“Se há algumas décadas uma catástrofe ocorrida 
num outro canto do mundo em pouco nos afetaria, 
hoje em dia, a situação é diferente. O fenômeno 
da ________ está unindo de tal forma o mundo 
que tudo tem influência um pouco por todo o lado. 
Toda a comunidade humana acaba hoje afetada por 
fenômenos sociais, econômicos ou comerciais que 
ocorram em qualquer parte do mundo”.
(Fonte: Relatório do Desenvolvimento Humano, 
ONU, com adaptações).

a) religião
b) globalização
c) nacionalização
d) democratização
_________________________________________
20. O brasão de armas do Município de 
Jaguapitã é formado por um escudo que traz em 
seu topo a imagem de um animal cuja existência era 
relatada pelos seus primeiros moradores. Marque a 
alternativa que indica o nome desse animal.

a) Tucano.
b) Jaguatirica.
c) Lobo-guará.
d) Mico-leão-dourado.
_________________________________________
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. Assinale a alternativa CORRETA sobre o 
ciclo da dengue:

a) A fêmea do mosquito pica o hospedeiro infectado 
e leva o vírus na saliva.
b) O macho do mosquito pica o hospedeiro infectado 
e leva o vírus na saliva.
c) O macho do mosquito pica o hospedeiro infectado 
e libera o vírus nas fezes.
d) A fêmea do mosquito pica e injeta o vírus no 
sangue libera o vírus nas fezes.

22. Algumas doenças são causadas por vetores. 
Assinale a alternativa que contenha SOMENTE 
doenças causadas por vetores.

a) Dengue, Doença de Chagas, Elefantíase, 
Amebíase e Teníase.
b) Dengue, Elefantíase, Leishmaniose, 
Esquistossomose, Malária.
c) Dengue, Malária, Leishmaniose, Elefantíase. 
Doença de Chagas.
d) Doença de Chagas, Leishmaniose, Teníase, 
Ascaridíase, Esquistossomose.
_________________________________________
23. Medidas de Controle são fundamentais 
na contenção da Dengue. Assinale a alternativa 
INCORRETA para as medidas preventivas.

a) Construir casas de Alvenaria.
b) Manter tampados tonéis, barris de água.
c) Não deixar água acumulada sobre a laje.
d) Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma 
vez por semana.
_________________________________________
24. Endemia é uma doença infecciosa que ocorre 
em um dado território, e que permanece provocando 
novos casos frequentemente. Assinale a alternativa 
INCORRETA para endemias:

a) Dengue, Malária, Tuberculose, Febre Amarela.
b) Dengue, Esquistossomose, Doença de Chagas, 
Febre Amarela.
c) Dengue, Leishmaniose, Artrite, Doença de 
Chagas.
d) Dengue, Malária, Doença de Chagas e 
Leishmaniose.
_________________________________________
25. Das atribuições do cargo de Agente de 
Endemias estão corretas as alternativas abaixo, 
EXCETO:

a) Realizar bimestralmente o reconhecimento 
geográfico (RG) de sua área.
b) Orientar as famílias sobre a forma correta de 
prevenção da Dengue e outras endemias.
c) Realizar vistoria em todos os imóveis do município 
para avaliação, busca, tratamento e eliminação dos 
focos do Aedes aegypti.
d) Identificar indivíduos e famílias expostas a 
situações de risco e áreas de risco.
_________________________________________
26. Os cuidados integrais com a saúde implicam 
ações de promoção da saúde, prevenção de doenças 
e fatores de risco e, depois de instalada a doença, o 
tratamento adequado dos doentes. A promoção da 
sáude e os níveis de prevenção segundo Leavell & 
Clark (1965) auxiliaram no embasamento acerca das 
ações sobre o ambiente, sobre estilo de vida, além 
da qualificação das clínicas. Assinale a alternativa 
que descreva o objetivo da prevenção primária:
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a) Evitar a emergência e estabelecer padrões de vida 
(sociais, econômicos e culturais) que aumentem o 
risco de desenvolver doenças.
b) Evitar fatores de risco, determinantes ou causas 
de doenças.
c) Promover a detecção precoce do processo 
patológico em doentes assintomáticos e posterior 
correção do desvio da normalidade (retorno ao 
estado saudável).
d) Limitar a progressão da doença e evitar suas 
complicações; promover a adaptação de sequelas e 
a reintegração no meio; prevenir recorrências.
_________________________________________
27.  A água, tão necessária à vida do ser humano, 
pode ser também responsável por transmitir doenças. 
As doenças de veiculação hídrica são uma crescente 
no cenário nacional, uma vez que o país apresente 
déficit nos cuidados em saneamento básico. Assinale 
a alternativa CORRETA para a definição do termo 
doença de veiculação hídrica.

a) Doenças causadas por substâncias químicas 
presentes em excesso na água, tornando 
impossibilitada de ser utilizada pelo homem.
b) Doenças que apresentam desenvolvimento do 
ciclo somente em lugares úmidos e quentes.
c) Doenças que provém da água da chuva e afetam 
o homem.
d) Doenças causadas por microrganismos que 
precisam da água ou para concluir o ciclo ou para 
serem transportadas atingindo seres humanos e 
animais.
_________________________________________
28. A Febre Amarela é uma zoonose endêmica 
de algumas regiões do país. Assinale a alternativa 
INCORRETA para áreas de risco de contaminação 
da Febre amarela:

a) Áreas onde já há casos confirmados.
b) Pneus e vasos com água da chuva.
c) Matas e florestas.
d) Áreas em que o vetor já foi detectado.

29. A imunização para prevenção das Hepatites 
Virais vem ganhando força. Assinale a alternativa 
INCORRETA para a Hepatite que não há vacina 
ainda.

a) Hepatite A
b) Hepatite B
c) Hepatite C
d) Hepatite E
_________________________________________

30. “Entendem-se por educação ambiental os 
processos por meio dos quais o ____________ e 
a coletividade constroem valores _____________ 
, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia ______________de vida e sua 
__________________.” 
Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 
9795/1999, Art 1º. 
Assinale a alternativa que completa      
CORRETAMENTE o conceito acima.

a) cidadão, ambientais, sustentabilidade e qualidade
b) indivíduo, ambientais, estilo e sustentabilidade
c) cidadão, sociais, sustentável e estimativa
d) indivíduo, sociais, qualidade e sustentabilidade

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 27/01/2020.


