
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

            
 
 
 

Nº CÓDIGO GABARITO  ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o número constante no gabarito na capa da prova; 

2. Não assine o cartão resposta; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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Lua Adversa 
 
Tenho fases como a lua. 
Fases de andar escondida, 
Fases de vir pra a rua... 
Perdição da minha vida! 
Perdição da minha! 
Tenho fases de ser tua, 
Tenho outras fases de ser _______. 
Fases que vão e que vêm 
No secreto calendário 
Que um astrólogo arbitrário 
Inventou para meu uso. 
E roda a melancolia 
Seu interminável ________! 
Não me encontro com ninguém 
(tenho fases como a lua...) 
No dia de alguém ser meu 
Não é dia de eu ser sua... 
E, quando chega esse dia, 
O outro ________ 
 
(Cecília Meireles) 

 

01 - Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas do texto. 
a) sozinha, fuzo, dezapareceu 
b) sozinha, fuso, desapareceu 
c) sosinha, fuso, desapareceu 
d) sosinha, fuzo, dezapareceu 
 

02 - Assinale a alternativa em que as palavras obedecem à mesma regra de acentuação gráfica de astrólogo. 
a) calendário, inventário, diário 
b) melancólico, interminável, ninguém 
c) árbitro, lunático, melancólico 
d) astroscópio, melancólico, secretório 
 

03 - A divisão silábica está incorreta em: 
a) me-lan-co-lia 
b) ar-bi-trá-rio 
c) in-ter-mi-ná-vel 
d) ad-ver-sa 
 

04 - A palavra escondida escreve-se com s. Também, escreve-se com s o vocábulo da alternativa: 
a) e___clusividade 
b) ine____pressivo 
c) a____travagante 
d) e____plêndio 
 

05 - O plural de Perdição e vão (substantivos) é: 
a) Perdições – vãos 
b) Perdições – vães 
c) Perdiçãos – vãos 
d) Nenhuma das alternativas anteriores  
 

06 - Analise as alternativas abaixo referentes ao texto e assinale a correta: 
a) Segundo a autora, as pessoas que mudam de comportamento frequentemente são mais felizes. 
b) A autora afirma que, como a lua, todas as pessoas têm fases na vida que devem ser vistas positivamente. 
c) A autora mostra no texto os desencontros vividos, o título “Lua Adversa” refere-se a estes desencontros. 
d) Todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
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07 - Determine o valor da seguinte operação e assinale a alternativa correta: 

2 1
3

5 4
1 3

4
2 6

− +

+ +

 

 

a) 
25

10
 

 

b) 
57

100
 

 

c) 
38

64
 

 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

08 - A figura abaixo mostra o esboço de um terreno que está a venda por R$ 45,00 o metro quadrado. Qual é o 
valor desse terreno? 

 
a) R$ 62.100,00 
b) R$ 96.600,00 
c) R$ 111.600,00 
d) Nenhumas das alternativas anteriores 
 

09 - Para uma festa na escola um grupo de 30 meninas fizeram flores de papel em 12 horas. Em quantas horas 
um grupo de 40 meninas, trabalhando no mesmo ritmo, faria a mesma quantidade de flores? 
a) 9 horas 
b) 14 horas 
c) 16 horas 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

10 - O salário de uma secretária era de R$ 750,00 e passou para R$ 810,00. Qual foi o aumento em porcentagem 
(%) desse salário? 
a) 6 % 
b) 6,5 % 
c) 7 % 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

11 - O Governo do Estado do Paraná entregou no final do mês de Setembro 33 ambulâncias do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, os veículos foram distribuídos para 29 municípios diferentes. Quantas 
ambulâncias foram destinadas ao SAMU de Francisco Beltrão? 
a) 1 (uma).       c) 3 (três). 
b) 2 (duas).       d) 4 (quatro). 
 

12 - Qual foi a primeira denominação do atual Município de Francisco Beltrão? 
a) Colônia Missões.      c) Renascença. 
b) Coração do Sudeste.      d) Vila Marrecas. 
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13 - Quantos candidatos disputaram no Estado do Paraná o cargo de Governador nas eleições de 03 de Outubro 
passado? 
a) 7 (sete). 
b) 6 (seis). 
c) 5 (cinco). 
d) 4 (quatro). 
 

14 - Que fato marcou a eleição municipal de 1.952 no Município de Francisco Beltrão? 
a) A eleição foi anulada e o Governo do Estado nomeou um interventor. 
b) Devido à proximidade com a Argentina, depois que a eleição foi adiada, o Governo Federal nomeou um interventor. 
c) Ocorreu uma recontagem de votos e Ricieri Cella teve que deixar o cargo de Prefeito depois de poucos meses. 
d) Rubens da Silva Martins, que era o Prefeito eleito, perdeu o cargo devido à recontagem de votos feita pela Justiça 
Eleitoral. 
 

15 - É uma das mais importantes preocupações da sociedade moderna. Os elementos motivadores dessa 
priorização são o impacto potencial do desenvolvimento tecnológico e as mudanças no estilo de vida e também o 
aumento da percepção para os perigos a saúde e segurança. Está se falando em? 
a) Qualidade Ambiental 
b) Qualidade Ambiental e os Riscos 
c) Riscos Ambientais 
d) Saneamento Básico 
 

16 - Os primeiros casos de Dengue Hemorrágica apareceram no Rio de Janeiro no ano de: 
a) 1980 
b) 1989 
c) 1990 
d) 1994 
 

17 - A transmissão da Dengue se faz através da picada do mosquito fêmea Aedes Aegypti infectado. Uma vez 
infectado, o homem demora quantos dias para apresentar os sintomas? 
a) De 02 a 04 dias 
b) De 03 a 05 dias 
c) De 04 a 10 dias 
d) De 05 a 10 dias 
 

18 - Em quantas categorias a Organização Mundial da saúde (OMS) definiu como critério de classificação, as 
formas de Febre Hemorrágica de Dengue, de acordo com o grau de gravidade. 
a) 02 Categorias 
b) 04 Categorias 
c) 05 Categorias 
d) 06 Categorias 
 

19 - No Brasil qual a Lei que proíbe, em seu artigo 3º, parágrafo único, que as áreas de riscos sejam loteadas 
para fins Urbanos? 
a) Lei nº. 6.766 
b) Lei nº. 6.895 
c) Lei nº. 6.235 
d) Lei nº. 6.124 
 

20 - É uma infecção Zoonótica aguda que se apresentam nas seguintes formas de febre Hemorrágica com 
síndrome Renal e Pulmonar. 
a) Esquistossomose 
b) Febre Amarela 
c) Hepatite B 
d) Hantavirose 
 

21 - É uma doença infecciosa febril aguda, potencialmente grave, causada por uma bactéria. É uma Zoonose que 
ocorre no mundo inteiro. Exceto nas regiões Polares. Está se falando em? 
a) Malaria      c) Rubéola 
b) Sarampo     d) Leptospirose 
 

22 - É uma doença parasitaria da pele e mucosas causada por Protozoários: 
a) Dengue      c) Diabete 
b) Pneumonia     d) Leishmaniose Tegumentar Americana 
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23 - É uma doença infecciosa causada por Protozoários, caracterizada por febre alta com padrão clinico a 
depender da espécie do parasita. Está se falando em? 
a) Malaria 
b) AIDS 
c) Catapora 
d) Caxumba 
 

24 - É uma excelente alternativa para o combate do mosquito transmissor da dengue, evitando a utilização de 
produtos que podem provocar um impacto ambiental e até mesmo em nossos organismos. 
a) Controle Ambiental 
b) Controle Biológico 
c) Controle Vetorial 
d) Controle Químico 
 

25 - Qual o nome do mosquito transmissor da Dengue e que tem origem africana? Tendo sido reconhecido pela 
primeira vez no Egito. 
a) Aedes Albopicus 
b) Aedes Aegypiti 
c) Aedes Escapulares 
d) Fluviaris 
 

26 - As primeiras referências à Dengue no Brasil remontam ao período colonial, em 1965, foi descrito o primeiro 
caso de Dengue no Brasil na Cidade de: 
a) Recife 
b) Paraná 
c) Mato Grosso 
d) Espírito Santo 
 

27 - É qualquer inflamação do fígado que pode ser causada por infecções, vírus, bactérias, álcool, medicamentos, 
drogas, doenças hereditárias (depósitos anormais de ferro, cobre ) e doenças auto imunes. Está se falando em? 
a) Hipertensão 
b) Diabetes 
c) Hepatites 
d) Neoplasias 
 

28 - A contaminação se da pela via fecal-oral, ou seja, fezes de pacientes contaminam a água de consumo e os 
alimentos quando há condições sanitárias insatisfatórias. Está se falando em? 
a) Hepatite D 
b) Hepatite C 
c) Hepatite B 
d) Hepatite A 
 

29 – São as principais doenças transmitidas pela água. Exceto: 
a) Diarréia Infecciosa 
b) Hepatite C 
c) Esquistossomose 
d) Cólera 

 
30 - Consiste em medidas de ordenamento do meio capaz de eliminar criadouro, através da modificação ou 
manipulação dos recipientes nos imóveis ou através de medidas de engenharia sanitária. Está se falando em? 
a) Controle Químico 
b) Controle Biológico 
c) Controle Social 
d) Controle Ambiental 
 
 


