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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 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.

14 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.
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Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1: Nada como o tempo

Com o tempo, você vai percebendo que para ser 
feliz com uma outra pessoa, você precisa, em 
primeiro lugar, não precisar dela.
Percebe também que aquele alguém que você ama 
(ou acha que ama) e que não quer nada com você, 
definitivamente não é o “alguém” da sua vida.
Você aprende a gostar de você, a cuidar de você 
e, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você.
O segredo é não correr atrás das borboletas... é 
cuidar do jardim para que elas venham até você.
No final das contas, você vai achar não quem você 
estava procurando, mas quem estava procurando 
por você!
(Autor desconhecido)

01. A partir da leitura do texto, é possível afirmar 
corretamente que:
a) O autor quer que as pessoas tenham pressa para 
viver um grande amor. 
b) Quanto mais você espera por alguém especial, 
mais você fica sozinho.
c) Contemplar um lindo jardim é a solução para 
curar qualquer dor sentimental.
d) Com o passar do tempo, é preciso aprender a 
amar a si em primeiro lugar.
________________________________________

02. Assinale a alternativa que traduz corretamente 
o trecho: “O segredo é não correr atrás das 
borboletas... é cuidar do jardim para que elas 
venham até você.”:
a) As borboletas são os insetos e o jardim é o 
canteiro de flores.
b) As borboletas são as pessoas que queremos 
atrair e o jardim somos nós mesmos. 
c) As borboletas são os insetos e o jardim somos 
nós mesmos. 
d) As borboletas são as pessoas e o jardim é o 
canteiro de flores.
________________________________________

03. Assinale a alternativa que justifica corretamente 
o uso das aspas em: definitivamente não é o 
“alguém” da sua vida.
a) As aspas indicam que é a fala de alguém.
b) As aspas marcam a citação de um outro texto.
c) As aspas indicam que o termo possui um outro 
sentido naquele momento.
d) As aspas são usadas para enfeitar a palavra.

04. “No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, MAS quem estava 
procurando por você!”
Para manter o mesmo sentido na frase, a conjunção 
“mas”, destacada no trecho acima, NÃO pode ser 
substituída por:
a) Porém.
b) Todavia.
c) Entretanto.
d) Quando.
________________________________________

05. Assinale a alternativa em que a flexão da palavra 
está classificada de forma correta:
a) Borboletas = feminino, singular.
b) Tempo = feminino, singular.
c) Jardins = masculino, plural.
d) Você = feminino, singular.
________________________________________

06. Assinale a alternativa em que NÃO há erro de 
ortografia:
a) Jardinajem.
b) Plantassão.
c) Exportação.
d) Vejetal.
________________________________________

Texto 2 - [...] Mas eu ia dizendo: as borboletas são 
lindas, não acham? Mas se vocês as matam, aos 
bandos, ou pagam a meninos para matá-las, um dia 
não haverá mais borboletas, não é verdade? [...] 
(Rubem Braga, As coisas boas da vida. Rio de 
Janeiro: Record, 1991.)

07. Assinale a alternativa em que o sinal de 
pontuação indica uma pergunta:
a) as borboletas são lindas, não acham?
b) Mas eu ia dizendo:
c) ou pagam a meninos para matá-las,
d) [...] Mas eu ia dizendo
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que o sujeito da oração 
é classificado como oculto:
a) “Mas eu ia dizendo.”
b) “ou pagam a meninos para matá-las”
c) “Mas se vocês as matam”
d) “um dia não haverá mais borboletas”
________________________________________

09. Assinale a alternativa que contenha apenas 
verbos:
a) haverá – pagam – ia dizendo. 
b) matam – dia – bandos.
c) lindas – acham – mais.
d) são – verdade – para.
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10. A concordância NÃO está correta na alternativa:
a) Os meninos gostam de caçar borboletas.
b) A borboleta é um lindo inseto voador.
c) Um dia, todos cuidarão dos animais, independente 
do tamanho deles.
d) Semana passada, a gente presenciamos uma 
cena linda.

QUESTÕES 11 A 20 - MATEMÁTICA 

11. Para ir de casa ao trabalho, usando como meio 
de transporte o ônibus, Pedro leva 45 minutos na 
ida e 45 minutos na volta. Se Pedro trabalha cinco 
dias da semana, quanto tempo Pedro passa dentro 
do ônibus, ao longo de uma semana, para ir e voltar 
ao trabalho?
a) 7 horas e 30 minutos.
b) 7 horas e 50 minutos.
c) 4 horas e 50 minutos.
d) 4 horas e 30 minutos.
________________________________________

12. O carro pipa da Prefeitura do município X está 
com um vazamento. Perde 10 litros de água a cada 
200 metros percorridos. Sabendo que o carro pipa 
percorre 4,6 km, qual é o volume de água perdido?
a) 460 litros.
b) 230 litros.
c) 260 litros.
d) 115 litros.
________________________________________

13. Um sapato que custava R$120,00, teve um 
desconto de 5%. Qual o novo preço do sapato?
a) R$ 115,00.
b) R$ 110,00.
c) R$ 114,00. 
d) R$ 104,00.
________________________________________

14. Em uma sala retangular, o comprimento é igual 
ao triplo da largura da sala. Se o comprimento dessa 
sala é 6 m, então a área da mesma, em m², é:
a) 18 m².
b) 24 m².
c) 12 m².
d) 54 m².
________________________________________
15. Dr. Camargo, médico do posto de saúde do 
bairro, receitou um remédio e orientou seu paciente 
a tomar 6 gotas para cada 12 kg do seu peso. Se o 
paciente pesa 72 kg, ele deve tomar quantas gotas 
do remédio?
a) 36 gotas.
b) 12 gotas.
c) 6 gotas.
d) 18 gotas.

16. Uma loja tem 21 colaboradores, somando 
funcionários e terceirizados. Se a razão entre os 
funcionários e terceirizados é de 3/2, quantos são 
os funcionários?
a) 10.
b) 15.
c) 20.
d) 30.
________________________________________

17. José Maurício ganhou o apelido de Zezinho do 
Beco em julho de 1991. Se ele nasceu em janeiro 
de 1985, qual a idade de José Maurício quando 
recebeu esse apelido?
a) 5 anos.
b) 6 anos.
c) 7 anos.
d) 8 anos.
________________________________________

18. Um comerciante de confecções mede o 
comprimento dos seus tecidos utilizando uma régua 
graduada em centímetros. Uma cliente solicitou 
3,5 metros de tecidos. Quanto o comerciante deve 
medir para atender ao pedido de sua cliente?
a) 350 cm.
b) 35 cm.
c) 3500 cm.
d) 0,35 cm.
________________________________________

19. Um homem de 45 anos tem o triplo da idade 
de seu filho Fábio. Fábio é 3 anos mais novo que 
Arthur, o filho mais velho. Qual a idade do Arthur?
a) 9 anos.
b) 12 anos.
c) 15 anos.
d) 18 anos.
________________________________________

20. Uma cidade do interior do Estado do Paraná 
tem 45.000 habitantes. Durante uma campanha de 
vacinação, 25% da população foi imunizada. Qual 
foi o número de habitantes vacinados?
a) 8.500.
b) 12.500.
c) 11.250.
d) 15.750.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Lei nº 8.080/90 regula, em todo o território 
nacional, as ações e serviços de saúde, executados, 
isolada ou conjuntamente, em caráter permanente 
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado.
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Essa lei ficou também conhecida como:
a) Lei dos Direitos e Deveres dos Cidadãos.
b) Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (SUS).
c) Lei Saúde para Todos.
d) Lei Fundamental do SUS.
________________________________________

22. No que tange aos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), seus objetivos e 
atribuições, atribua V, para verdadeiro e F, para 
falso nas afirmações a seguir.

(  ) O SUS objetiva a assistência às pessoas por 
intermédio de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas. 
(  ) Estão incluídas no campo de atuação do SUS 
ações como de vigilância sanitária e de vigilância 
epidemiológica. 
(  ) Ações voltadas à saúde do trabalhador cabem 
apenas ao empregador, além de arcar com 
programas e projetos para esse fim. 
(   ) A preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral entra como 
um princípio do SUS. 
(  ) As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o SUS são desenvolvidos de acordo com 
as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição 
Federal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo:
a) F – F – V – F – F.
b) V – F – F – V – V.
c) V – V – F – V – V.
d) F – V – F – V – F.
________________________________________

23. Analise as afirmações abaixo e assinale a 
alternativa que condiz com as ações que buscam 
promover, prevenir e proteger a saúde dos cidadãos:

I - Participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico.
II – Vigilância Sanitária. 
III - Colaboração na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho.
IV - Participação no controle e na fiscalização 
da produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos.
a) Somente II e III estão corretas.
b) Somente IV está incorreta.
c) Todas estão incorretas.
d) Todas estão corretas.

24.  A  Atenção  Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrange a promoção e a proteção 
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 
o tratamento, a reabilitação, redução de danos 
e a manutenção da saúde com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral que impacte 
na situação de saúde e autonomia das pessoas e 
nos determinantes e condicionantes de saúde das 
coletividades. Sendo assim, a Equipe Saúde da 
Família (ESF) que atua na Atenção Básica deve 
ter uma equipe multiprofissional, e sua composição 
mínima deve ser a seguinte:
a) Médico generalista ou especialista em saúde 
da família ou Médico de família e comunidade, 
Enfermeiro generalista ou especialista em saúde 
da família, Auxiliar ou técnico de enfermagem 
e Agentes Comunitários de Saúde, podendo 
acrescentar a esta composição os profissionais 
de saúde bucal: Cirurgião dentista generalista ou 
especialista em saúde da família, Auxiliar ou técnico 
em Saúde Bucal.
b) Enfermeiro generalista ou especialista em saúde 
da família, Auxiliar ou técnico de enfermagem, 12 
Agentes Comunitários de Saúde, Cirurgião dentista 
generalista ou especialista em saúde da família e 
Auxiliar ou técnico em Saúde Bucal.
c) Médico especialista em saúde da família, 
Enfermeiro generalista ou especialista em saúde 
da família, Técnico de enfermagem especialista em 
saúde da família, Agentes Comunitários de Saúde 
especialistas em saúde da família e Técnicos em 
saúde Bucal.
d) Médico pediatra, Médico generalista, Médico 
geriatra, Enfermeiro especialista em saúde da 
família, Técnico em enfermagem generalista, 12 
Agentes Comunitários de Saúde para cada ESF, 24 
Agentes de Endemias para cada ESF.
________________________________________

25. A estratégia de Saúde da Família visa à 
reorganização  da  Atenção  Básica no País, de 
acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde (SUS), e é tida pelo Ministério da Saúde e 
gestores estaduais e municipais, representados 
respectivamente pelo CONASS e CONASEMS, 
como estratégia de expansão, qualificação e 
consolidação da Atenção Básica por favorecer uma 
reorientação do processo de trabalho com maior 
potencial de aprofundar os princípios, diretrizes 
e fundamentos da atenção básica, de ampliar a 
resolutividade e impacto na situação de saúde das 
pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade.
Correlacione as colunas a seguir, seguindo 
corretamente as funções e atribuições de cada 
profissional membro da equipe estratégica saúde 
da família:
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( I ) Enfermeiro.
( II ) Técnico de enfermagem.
( III ) Cirurgião Dentista.
( IV ) Técnico em saúde bucal.

(  ) Participar das atividades de atenção realizando 
procedimentos regulamentados no exercício de sua 
profissão na Unidade Básica de Saúde e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários.
(      ) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 
atividades em grupo e conforme protocolos ou 
outras normativas técnicas estabelecidas pelo 
gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal.
(  ) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter 
o perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal.
(  ) Proceder à limpeza e à antissepsia do campo 
operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive 
em ambientes hospitalares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo:
a) I – II – III – IV.
b) I – II – IV – III.
c) II – I – III – IV.
d) II – I – IV – III.
________________________________________

26. No processo de fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) tem sido um personagem muito 
importante realizando a integração dos serviços 
de saúde da Atenção Primária à Saúde com a 
comunidade. Frente às atribuições do profissional 
ACS, assinale a alternativa que traz corretamente 
essas atribuições conforme as afirmações a seguir:

I - Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e 
manter os cadastros atualizados.
II - Realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea.
III – Participar das atividades de atenção realizando 
procedimentos regulamentados no exercício de sua 
profissão na Unidade Básica de Saúde.
IV - Estar em contato permanente com as famílias, 
desenvolvendo ações educativas, visando à 
promoção da saúde, à prevenção das doenças, e 
ao acompanhamento das pessoas com problemas 
de saúde.
V - Trabalhar com adscrição de famílias em base 
geográfica definida, a microárea.

a) Somente I, III e IV estão corretas.
b) Somente II, IV e V estão corretas.
c) Todas estão corretas.
d) Somente III está incorreta.

27. Qual lei trata da participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde, bem como 
sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde?
a) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
b) Lei nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012.
c) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
d) Lei nº 7.508, de 28 de junho de 2011.
________________________________________
28. De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Maringá, no Capítulo que trata dos Servidores 
Públicos e Municipais, é INCORRETO afirmar que:
a) A Lei Municipal disciplinará a aplicação de 
recursos orçamentários provenientes da economia 
com despesas correntes em cada órgão, autarquia 
e fundação, para aplicação no desenvolvimento 
de programas de qualidade e produtividade, 
treinamento e desenvolvimento, modernização, 
reaparelhamento e racionalização do serviço 
público, inclusive sob a forma de adicional ou 
prêmio de produtividade.
b)  A   Administração  Pública  Municipal, na 
elaboração de sua política de recursos humanos, 
atendendo ao princípio da valorização e dignificação 
de seus servidores, oportunizará o crescimento 
profissional através de programas de formação 
de mão-de-obra, aperfeiçoamento e reciclagem, 
progresso funcional e acesso a cargos de escalão 
superior.
c) O servidor, após sessenta (60) dias decorridos 
da apresentação do pedido de aposentadoria 
voluntária, logo ao haver completado o tempo 
de serviço necessário à obtenção do direito, 
poderá cessar o exercício da função pública 
independentemente de qualquer formalidade.
d) O servidor público municipal terá direito, na forma 
da lei, após cada período de três (3) anos, contínuos 
ou não, à percepção de adicional por tempo de 
serviço público municipal, calculado sobre o padrão 
de vencimento, ao qual se incorpora.
________________________________________
29. Quanto aos servidores públicos, é importante 
conhecer a Lei Orgânica do Munícipio bem como 
suas diretrizes e disposições gerais, ao se tratar do 
Desenvolvimento Municipal. Assinale a alternativa 
que NÃO se aplica a essa Lei:

a) Leis específicas definirão os sistemas, as diretrizes 
e as bases do planejamento do desenvolvimento 
municipal equilibrado, integrando-o ao planejamento 
macrorregional, a ele se incorporando e com ele 
se compatibilizando, obedecidos os preceitos 
constitucionais.
b) A política de desenvolvimento urbano, executada 
pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

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

c) O Plano Diretor, instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana, abrangerá 
as funções da vida coletiva, na qual se incluem 
habitação, trabalho, transporte, saneamento, 
iluminação pública, energia elétrica, abastecimento 
de água, saúde, educação, lazer, segurança e 
circulação, entre outras, e, em conjunto, os aspectos 
físico, econômico, social e administrativo.
d) A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências da ordenação da 
cidade, expressa no Plano Diretor e compatibilizada 
com a Política Urbana.
________________________________________

30. A Lei nº 8.080/90 traz, dentre seus princípios e 
diretrizes, o seguinte conceito: “Universalidade de 
acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 
de assistência”. Diante deste princípio, assinale a 
alternativa que o explica corretamente.
a) O acesso aos serviços de saúde deve abranger 
tanto no âmbito nacional quanto internacional, 
dando direto aos cidadãos o atendimento à saúde 
integral onde quer que ele esteja.
b) É um conceito que pode ser confirmado através 
da Constituição Federal que diz: “ a saúde é um 
direito de todos”, em que o Estado tem a obrigação 
de prover atenção à saúde dos cidadãos.
c) A atenção à saúde inclui tantos os meios curativos 
quanto os preventivos, tanto os individuais quanto 
os coletivos.
d) Todos devem ter igualdade de oportunidade em 
usar o Sistema Único de Saúde, levando em conta 
as disparidades sociais e regionais do País.


