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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

O poema a seguir foi escrito por Cecília Meireles. Leia-
-o atentamente para responder as próximas questões.

Ou se tem chuva e não se tem sol,
ou se tem sol e não se tem chuva! 

Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!

Quem sobe nos ares não fica no chão,
Quem fica no chão não sobe nos ares.
É uma grande pena que não se possa 

estar ao mesmo tempo em dois lugares!

Ou guardo dinheiro e não compro o doce,
ou compro o doce e não guardo o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.
Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

01. Marque a alternativa que apresenta uma frase com 
sentido semelhante ao do poema selecionado.

a) A imaginação é mais importante que o conhecimen-
to.
b) O mais feliz dos felizes é aquele que faz os outros 
felizes.
c) Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de 
felicidade.
d) A ilusão de que se pode ter tudo é um passaporte 
para a angústia.
___________________________________________

02. Marque a alternativa que indica algo que, de acor-
do com o poema de Cecília Meireles, é uma impossi-
bilidade.

a) Viver escolhendo o dia inteiro.
b) Ficar no chão e não subir nos ares.
c) Estar ao mesmo tempo em dois lugares.
d) Guardar dinheiro e não comprar o doce.
___________________________________________

03. Considere as alternativas a seguir e assinale a que 
indica duas palavras que, no contexto do poema, pos-
suem sentidos opostos.

a) Anel / Calça.
b) Chão / Ares.
c) Chuva / Doce
d) Dinheiro / Brinco.
___________________________________________

04. Marque a alternativa que NÃO indica um possível 
sinônimo para o termo “tranquilo”.

a) Calmo.
b) Sereno.
c) Sossegado.
d) Conturbado.
___________________________________________

05. No último verso do poema, aparece o sinal de pon-
tuação denominado dois-pontos. Nesse caso, esse si-
nal serve para introduzir no texto uma:

a) gíria.
b) citação.
c) explicação.
d) enumeração.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA 

06. O número LVI, escrito em algarismos romanos, é 
uma representação de qual número?

a) 56
b) 106
c) 506
d) 551
___________________________________________
07. Uma doceira produziu 40 caixas de bombom com 
12 bombons em cada caixa. Depois de produzir, des-
cobriu que 11 bombons haviam derretido e jogou-os 
fora. Quantos bombons sobraram para a doceira?

a) 491
b) 480
c) 469
d) 348
___________________________________________
08. Com 2 litros de gasolina, Julio anda 17 km. Se ele 
quer fazer uma viagem de 85 km, pelo menos quantos 
litros de gasolina ele precisa ter em seu carro?

a) 42,5
b) 10
c) 5
d) 2
___________________________________________
09. Qual das frações abaixo representa um número 
menor que meio?

a) 1
    2
b) 2
    3
c) 4
    3
d) 1
    3
________________________________________
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10. Em uma empresa com 25 funcionários, 13 são ho-
mens. Qual razão representa a quantidade de mulhe-
res que trabalham na empresa em relação à quantida-
de de funcionários?
a) 12
     7
b) 12
    25
c) 12
    12
d) 12
    13
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 20 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Nos últimos trinta anos, vários nomes ocuparam a 
Presidência do Brasil. Marque a alternativa que NÃO 
indica um deles.

a) Dilma Rousseff.
b) Aécio Neves.
c) Itamar Franco.
d) Michel Temer.
___________________________________________

12. Em relação à doença Covid-19, marque a alternati-
va que NÃO indica um de seus sintomas mais comuns.

a) Dificuldade para respirar.
b) Febre.
c) Tosse.
d) Vômitos.
___________________________________________

13. Marque a alternativa que indica aproximadamente 
o número de habitantes do Brasil.

a) 210 mil.
b) 21 milhões.
c) 210 milhões.
d) 21 bilhões.
___________________________________________

14. Uma das principais referências turísticas do Brasil 
é o Morro do Pão de Açúcar. Marque a alternativa que 
indica a cidade em que ele se localiza.

a) Belo Horizonte.
b) Curitiba.
c) São Paulo.
d) Rio de Janeiro.
___________________________________________

15. O Brasil é considerado um dos maiores produtores 
de cacau do mundo. Marque a alternativa que indica 
um dos Estados brasileiros que mais produz cacau.

a) Bahia.
b) Paraná.
c) Rio Grande do Sul.
d) Santa Catarina.
___________________________________________

16. Leia a descrição a seguir, a respeito de uma impor-
tante tecnologia da atualidade, e marque a alternativa 
que indica do que se trata.
“É uma rede mundial que tem como objetivo interli-
gar computadores para fornecer ao usuário o acesso 
a diversas informações. Por isso, é chamada de rede 
mundial de computadores. A tecnologia foi desenvolvi-
da originalmente pelos norte-americanos com o intuito 
de se comunicarem com seu exército durante a guerra 
caso os meios de comunicação tradicionais da época 
fossem destruídos em ataques”. 

(Blog Conecta. Trecho com adaptações).

a) Google.
b) Internet.
c) Netflix.
d) WhatsApp.
___________________________________________

17. Dos estados brasileiros mencionados a seguir, 
marque o que possui a MAIOR área.

a) Amazonas.
b) Paraíba.
c) Rio de Janeiro.
d) Sergipe.
___________________________________________

18. A energia eólica é considerada uma fonte renová-
vel e limpa. Marque a alternativa que indica a origem 
desse tipo de energia.

a) Oceanos.
b) Rios.
c) Sol.
d) Vento.
___________________________________________

19. A descrição a seguir diz respeito a um tipo de po-
luição. Marque a alternativa que indica qual tipo de po-
luição é esse.

“É a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, 
ácido nítrico e nitroso, resultantes de reações químicas 
que ocorrem na atmosfera. Elas resultam da quantida-
de exagerada de produtos da queima de combustíveis 
fósseis liberados na atmosfera, em consequência das 
atividades humanas”.
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a) Aquecimento global.
b) Chuva ácida.
c) Efeito estufa.
d) Inversão térmica.
___________________________________________

20. As Cataratas do Iguaçu foram consideradas uma 
das Sete Maravilhas da Natureza em um concurso in-
ternacional recente. Marque a alternativa que indica o 
Estado brasileiro onde elas se localizam.

a) Mato Grosso.
b) Mato Grosso do Sul.
c) Paraná.
d) Santa Catarina.

___________________________________________
QUESTÕES DE 21 A 30 - 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Conforme a Lei Orgânica, ao Prefeito compete:
a) Regulamentar leis.
b) Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos da Câma-
ra Municipal.
c) Baixar as Resoluções e os Decretos Legislativos 
aprovados pela Câmara Municipal.
d) Promulgar as emendas à Lei Orgânica.
___________________________________________

22. Conforme a Lei Orgânica do Município de Rio Azul 
– PR, é CORRETO afirmar que:
a) O Poder Executivo do Município de Rio Azul é exer-
cido pela Câmara Municipal.
b) Compete ao Prefeito declarar extinto o mandato de 
vereadores, nos casos previstos em Lei.
c) Compete privativamente à Câmara Municipal dispor 
sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, 
empregos e funções de seus serviços, e a fixação das 
respectivas remunerações, observadas disposições 
legais pertinentes.
d) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, 
votos e palavras no exercício do seu mandato e na 
Circunscrição do Estado Membro.
___________________________________________
23. Algumas terminologias são muito comuns relacio-
nadas às parasitoses e outras doenças, são os ter-
mos, agente etiológico, agente vetor, agente transmis-
sor. Assinale a alternativa CORRETA para a definição 
do termo agente etiológico.

a) agente que transporta a doença
b) agente que transmite a doença
c) agente que causa a doença 
d) agente que hospeda a doença
___________________________________________

24. As principais ações de combate ao mosquito Ae-
des Aegypti e eliminação das arboviroses, como Den-
gue, Zika e Chikungunya, ocorrem de formas variadas. 
A principal delas é a atuação consciente e permanen-
te da população. Assinale a alternativa INCORRETA 
para ações eficientes de combate:

a) Destinação adequada de resíduos alimentares. 
b) Integração das ações de controle da dengue na 
atenção básica, com a mobilização dos Programas de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programas 
de Saúde da Família (PSF).
c) Fortalecimento da vigilância epidemiológica e ento-
mológica para ampliar a capacidade de predição e de 
detecção precoce de surtos da doença.
d) Programas permanentes de prevenção e combate 
ao mosquito.
___________________________________________

25. A contextualização do que se almeja para os pa-
drões de beleza atuais muitas vezes leva os indivíduos 
a algumas alterações e distúrbios alimentares, englo-
bando esse viés de alimentação e nutrição, assinale a 
alternativa que contenha a sequência CORRETA para 
Verdadeiro (V) e Falso (F) das assertivas a seguir.

1) Obesidade: caracterizada por indivíduos que pos-
suem compulsão alimentar, responsável pelo aumento 
no peso corporal.
2) Desnutrição: caracterizada pela existência de um 
desequilíbrio celular entre o fornecimento de nutrien-
tes e energia por um lado, e por outro, a necessidade 
do corpo para assegurar o crescimento, manutenção 
e funções específicas 
3) Anorexia: caracterizada pela extrema perda de 
peso, distorção da imagem corporal e medo exagera-
do do ganho de peso.
4) Bulimia: é um transtorno alimentar que leva a pes-
soa a exagerar na ingestão de alimentos e logo a se-
guir provocar o vômito, ou ainda fazer uso de outros 
recursos como tomar laxante, ficar um longo período 
sem se alimentar ou praticar exercícios físicos em ex-
cesso, para impedir o ganho de peso.

a) V, F, V, F
b) V, V, F, V
c) V, F, V, V
d) V, V, V, V
___________________________________________
26. Algumas doenças não transmissíveis são respon-
sáveis por 72% dos óbitos do país. Segundo Ministério 
da Saúde aproximadamente 57,4 milhões de pessoas 
possuem pelo menos uma doença crônica não trans-
missível (DCNT) no país. Assinale a alternativa que 
contém SOMENTE doenças crônicas não transmissí-
veis:

a) Hipertensão Arterial, Câncer, Doenças Renais, 
Caxumba



2.Prevenção secundária é a ação realizada para de-
tectar um problema de saúde em estágio inicial, mui-
tas vezes em estágio sub clínico, no indivíduo ou na 
população, facilitando o diagnóstico definitivo, o trata-
mento e reduzindo ou prevenindo sua disseminação e 
os efeitos de longo prazo. 
3.Prevenção terciária é a detecção de indivíduos em 
risco de intervenções, diagnósticas e/ou terapêuticas, 
excessivas para protegê-los de novas intervenções 
médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eti-
camente aceitáveis.
4.Prevenção quaternária é a ação implementada para 
reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos 
funcionais consequentes de um problema agudo ou 
crônico, incluindo reabilitação. 

a) V, V, V, V
b) V, V, F, F
c) V, F, V, F
d) F, F, F, F
___________________________________________
30. O ciclo biológico do parasita Leishmania, da doen-
ça Leishmaniose é caracterizado por um hospedeiro 
intermediário e um hospedeiro definitivo. A este tipo de 
ciclo dá-se o nome de:

a) monoxênico
b) heteroxênico
c) polixênico
d) multixênico
___________________________________________
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b) Hipertensão, Arterial, Diabetes Mellitus, Doenças 
Pulmonares, Rubéola 
c) Hipertensão Arterial, Enxaqueca, Hepatites, Doen-
ças Pulmonares
d) Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Câncer e 
Doenças Respiratórias Crônicas 
___________________________________________

27. A vacina para o vírus HPV faz parte do calendário 
nacional de vacinação, assinale a alternativa que con-
tenha a idade indicada para o início da vacinação para 
o HPV:

a) 8 anos
b) 10 anos
c) 9 anos
d) 12 anos
___________________________________________
28. As condicionalidades do Bolsa Família envolvem a 
área de educação e saúde. Assinale a alternativa IN-
CORRETA sobre estas condicionalidades:

a)Os responsáveis devem matricular as crianças e os 
adolescentes de 6 a 17 anos na escola.
b)Para as situações em que as crianças ou os adoles-
centes tenham que faltar às aulas, é importante que a 
família informe o motivo na escola, que o marcará no 
sistema onde se registra o acompanhamento da fre-
quência escolar, o Sistema Presença/MEC. Para isso, 
são disponibilizados  88 motivos no Sistema.
c)Os responsáveis devem levar as crianças menores 
de 7 anos para tomar as vacinas recomendadas pelas 
equipes de saúde e para pesar, medir e fazer o acom-
panhamento do crescimento e do desenvolvimento.
d)A frequência escolar deve ser de, pelo menos, 65% 
das aulas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 
e de 85% para jovens de 16 e 17 anos, todo mês. 
___________________________________________

29. Dos conceitos relacionados à Promoção em Saú-
de, assinale a alternativa CORRETA para as asserti-
vas Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

1.Prevenção primária é a ação tomada para remover 
causas e fatores de risco de um problema de saúde 
individual ou populacional antes do desenvolvimento 
de uma condição clínica. 


