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PORTUGUÊS 

Questão 01: 

Leia com atenção: “A raposa e as uvas”. 

Uma raposa passou por baixo de uma parreira 
carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita 
vontade de colher as uvas para comer. Deu 
muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não 
conseguiu. Depois de muito tentar foi-se embora 
dizendo: 

Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão 
verdes mesmo. 

(ROCHA, Rute, Fábulas de Esopo. São Paulo, 
FTD, 1992). 

O motivo por que a raposa não conseguiu 
apanhas as uvas foi que: 

a) As uvas ainda estavam verdes; 
b) A parreira era muito alta; 
c) A raposa não quis subir na parreira; 
d) Ela não queria as uvas. 

 

Questão 2: Na oração “José é um profissional 
honesto, o termo grifado pertence à seguinte 
classe gramatical. 

a) Sujeito; 
b) Verbo; 
c) Adjetivo; 
d) Pronome. 

 

Questão 3: Observe o texto abaixo: 

O Sol é uma estrela que tem luz própria. Ele 
fornece luz e calor para os planetas e para os 
satélites. Sem o Sol não haveria vida na terra. 

A palavra em destaque é? 

a) Verbo; 
b) Artigo indefinido; 
c) Conjunção; 
d) Numeral. 
 

Questão 4: Assinale a alternativa onde todas as 
palavras estão escritas corretamente. 

a) Fósforo, lâmpada, ônibus, órfão; 

b) Chapéu, Médico, musica, sanitários; 

c) Atlântico, pêssego, retângulo, avo; 

d) Chapéu, musica, medico, órfão. 

 

Questão 5: Escolha a alternativa onde todos os 
substantivos são próprios. 

a) Curitiba, Cascavel, Paraná, Livros; 

b) João da Silva, Paraná, Rua, São Paulo; 

c) Curitiba, Maria dos Santos, Rua XV de 
Novembro, Laranjeiras do Sul, Rio Tietê; 

d) Cascavel, Livraria, Paraná, Rua. 

 

Questão 06: As expressões: “VIVA! OBA! UAU! 
EIA!” indicam: 

a) Dúvida; 

b) Alegria; 

c) Desânimo; 

d) Desejo. 

 

Questão 07: As expressões: “BARDE, MUIÉ, 
FORGA” representam que tipo de linguagem? 

a) Linguagem popular; 

b) Linguagem verbal; 

c) Linguagem gestual; 

d) Linguagem formal. 

 

Questão 08: O plural da sentença “Eu preciso de 
auxílio” é: 

a) Eu precisamos de auxílio; 

b) Nós precisamos de auxílio; 

c) Eu preciso de auxílios; 

d) Nós precisamos de auxílios. 

 

 

 



Questão 09: Leia: 

Fria, triste, garoenta, apresentando uma vida 
social que dependia quase exclusivamente do 
mundo, graças à existência de sua já famosa 
Faculdade de Direito: assim era São Paulo em 
1844. 

FARACO, Carlos. Encarte Bibliográfico de josé de 
Alencar. Ed. Ática: São Paulo, 1995. 

As características destacadas referem-se à(ao). 

a) A vida social; 
b) Mundo estudantil; 
c) Cidade de São Paulo 
d) Faculdade de Direito; 

 

Questão 10: 

DECLARAÇÃO DE AMOR EM OUTDOOR 

Gostei sim, da idéia daquele publicitário de São 
Paulo, que concebeu e instalou na rua um 
outdoor de 24 metros quadrados, contendo uma 
declaração de amor à sua mulher (...). 

ANDRADE, Carlos Drummond de. As palavras 
que ninguém diz. Crônica: 5ª ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2000. P. 39. 

Os verbos sublinhados no texto indicam que a 
ação: 

a) Poderá acontecer; 
b) Talvez aconteça; 
c) Acontecerá; 
d) Aconteceu. 

 

MATEMÁTICA 

Questão 11: 

O campo de futebol do estádio do Maracanã 

possui 110 metros de comprimento e 75 metros 

de largura, para substituição do gramado foram 

utilizadas placas de gramas, sendo que para cada 

metro quadrado foram utilizadas 4 placas. 

Quantas placas de grama foram utilizadas no 

total? 

a) 8.250 

b) 2.062,50 

c) 1.031,25 

d) 33.000 

 

 

 

Questão 12: 

João e Maria foram encarregados de visitar 450 

residências, em um determinado período de 

tempo, como as distâncias são maiores entre as 

residências, para o percurso que João irá 

percorrer, fizeram um acordo, João visitaria 80% 

do número de residências que Maria visitaria. 

Qual foi o número de residências que João 

visitou? 

a) 250 

b) 360 

c) 200 

d) 230 

 

Questão 13: 

Dados os seguintes números: 

1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 

Qual deles não pertence à série? 

a) 1 

b) 7 

c) 10 

d) 13 

 

Questão 14: 

Marcos tem doze anos, é três vezes mais velho 

que o irmão. Qual será a idade de João quando 

ele for duas vezes mais velho que o irmão? 

a) 15 

b) 16 

c) 18 

d) 21 

 

Questão 15: 

Utilize os dados a seguir para responder as 

questões 15 e 16: 

Um pesquisador estudou o comportamento de 

compras de vestuário no Brasil. Analisou a classe 

econômica do consumidor e o principal aspecto 

determinante da escolha da marca. Os dados 

obtidos estão tabulados na tabela a seguir: 



Classe Preço Qualidade Soma 

Alta 51 119 170 

Média 104 132 236 

Baixa 192 45 237 

Total 347 296 643 

 

Qual é a probabilidade de um consumidor de 

classe alta, escolhido ao acaso, escolher o 

preço? 

a) 0,30 ou 30% 

b) 0,147 ou 14,70% 

c) 0,70 ou 70% 

d) 0,10 ou 10% 

 

Questão 16: 

Qual é a porcentagem de consumidores de classe 

alta que compuseram a pesquisa? 

a) 0,10 ou 10% 

b) 0,3670 ou 36,70% 

c) 0,3686 ou 36,86% 

d) 0,2644 ou 26,44% 

 

Questão 17: 

Uma pessoa anda 3 km em um período de 2 

horas, quantos quilômetros terá percorrido ao fim 

de 8 horas? 

a) 3 km 

b) 12 km 

c) 15 km 

d) 24 km 

 

 

Questão 18: 

Uma caixa tem capacidade para 1.000 litros de 

água, para enchê-la foi utilizado um cano com 

capacidade de 10 litros a cada 12 minutos, 

quanto tempo, em horas, leva para encher a toda 

a capacidade da caixa? 

a) 24 horas 

b) 14 horas 

c) 20 horas 

d) 11 horas 

 

Questão 19: 

Um caminhão transporta em média 8 toneladas 

de lixo por dia, trabalhando 8 horas por dia, 

durante 30 dias quantas toneladas de lixo terá 

transportado? 

a) 1920 toneladas 

b) 480 toneladas 

c) 320 toneladas 

d) 240 toneladas 

 

Questão 20: 

Uma pessoa elabora um relatório em 40 minutos, 

entretanto com o auxílio de um colega 

conseguem elaborar este mesmo relatório em 37 

minutos, se mais uma pessoa resolve ajudar os 

mesmos elaboram em 31 minutos. Se cinco 

pessoas forem elaborar este mesmo relatório em 

quanto tempo irão concluí-lo? 

a) 16 minutos 

b) 25 minutos 

c) 20 minutos 

d) 22 minutos 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Questão 21: 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC dos 
vereadores) que aumento o número de 
vereadores nos municípios já foi aprovada na 
Câmara dos Deputados. Qual é o número atual 
de vereadores em Laranjeiras do Sul? 

a) 13 

b) 10 

c) 09 

d) 11 

 

 



Questão 22: 

Quais os Municípios que fazem limete com 
Laranjeiras do Sul? 

a) Marquinho, Virmond, Candói, Porto 
Barreiro, Rio Bonito do Iguaçú e Nova 
Laranjeiras. 

b) Marquinho, Cantagalo, Virmond, Porto 
Barreiro, Rio Bonito do Iguaçú e Nova 
Laranjeiras. 

c) Marquinho, Virmond, Porto Barreiro, Rio 
Bonito do Iguaçú e Nova Laranjeiras. 

d) Virmond, Porto Barreiro, Rio Bonito do 
Iguaçú e Nova Laranjeiras. 

 

Questão 23: 

Na América do sul existem dois idiomas oficiais. 

São eles: 

a) Inglês e espanhol. 

b) Espanhol e castelhano. 

c) Espanhol e português. 

d) Nenhuma das alternativas está correta 

 

Questão 24: 

Qual é o nome do atual prefeito de Laranjeiras do 

Sul? 

a) Berto Silva  

b) Jonatas Gemeli da Silva 

c) Jonatas Felisberto da Silva 

d) Nenhuma das alternativas está correta 

 

Questão 25: 

O município de Laranjeiras do Sul foi 

desmembrado do município de Guarapuava em 

novembro de: 

a) 1936 

b) 1945  

c) 1940 

d) 1946  

 

Questão 26: 

O Brasil foi contemplado para a realização das 

Olimpíadas em 2016, o evento multiesportivo será 

realizado no segundo semestre de 2016 em: 

a) Curitiba 

b) São Paulo 

c) Rio de Janeiro 

d) Nenhuma das alternativas está correta 

 

Questão 27: 

Analise as siglas relacionadas à Saúde e seus 

significados: 

I – ASSISCOP-Associação Internacional de 

Saúde do Centro Oeste do Paraná 

II – SUS – Sistema Único de Saúde 

III – ESF – Estratégia Saúde da Família 

IV – MS – Micro Soft 

 

Marque uma das respostas abaixo: 

a) I e II estão corretas. 

b) I e IV estão incorretas. 

c) II e III estão incorretas. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Questão 28: 

De 1944 a 1946 Laranjeiras do Sul que na época 

se chamava Iguaçu foi capital de um território 

Federal, qual o nome desse território? 

a) Território da cidadania 

b) Território de Foz do Iguaçu 

c) Território Sul 

d) Território Federal do Iguaçu 

 

Questão 29: 

Segundo João Olivir Camargo a origem do nome 

do Município de Laranjeiras do Sul é de uma 

palavra indígena, qual é essa palavra? 



a) Nerine - do idioma kaigang que significa 

laranja 

b) Nerje - do idioma kaigang que significa 

laranja 

c) Nerrie - do idioma kaigang que significa 

laranja 

d) Nenhuma das alternativas está correta 

 

Questão 30: 

“Laranjeiras, Laranjeiras do Sul, tesouro maior da 

minha vida...” É um trecho do Hino de Laranjeiras 

do Sul que tem como autor: 

a) José Augusto Lima 

b) Sebastião Lima 

c) João Pedro Lima 

d) Antonio de Lima 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 31: 

A Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa 

causada pela Mycobacterium tuberculosis ou 

Bacilo de Koch (BK) que afeta principalmente os 

pulmões, sobre esta patologia é INCORRETO 

afirmar: 

a) A

tuberculose popularmente é conhecida como 

“tísica”, “mancha no pulmão” ou “pulmão fraco” é 

uma doença contagiosa que atinge os pulmões, 

podendo também localizar-se nos rins, ossos, 

pleura, meninges, gânglios e outros órgãos; 

b) A

tuberculose é transmitida através das gotas 

eliminadas no ar pela tosse, fala e espirro de uma 

pessoa contaminada pela tuberculose pulmonar, 

pelo contato direto e permanente com o paciente 

em ambiente fechado; 

c) U

uma das formas de prevenção da doença é a 

vacinação com BCG, administrada no braço 

direito da criança, sendo obrigatória para 

menores de 1 ano; 

d) A

tuberculose popularmente é conhecida como 

“tísica”, “mancha no pulmão” ou “pulmão fraco” é 

uma doença contagiosa que atinge somente os 

pulmões; 

 

Questão 32: 

De acordo com a Bibliografia “Como ajudar no 

controle da Hanseníase?”, do Ministério da 

Saúde/2008, o que é hanseníase? Marque a 

alternativa INCORRETA. 

a) É uma doença contagiosa, que passa de 

uma pessoa doente, que não esteja em 

tratamento, para outra; 

b) É uma doença que se transmite pelo 

contato com a ferida causada pela 

doença; 

c) É uma doença que apresenta sinais e 

sintomas dermatológicos e neurológicos e 

atinge crianças, adultos e idosos de todas 

as classes sociais, desde que tenham um 

contato intenso e prolongado com o 

bacilo; 

d) A hanseníase é uma doença causada 

pelo Mycobacterium leprae e tem cura; 

 

Questão 33: 

De acordo com a NORMA TÉCNICA DE 

TRATAMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO, marque 

a alternativa INCORRETA. 

a) Ferimentos causado por cão em mãos, 

polpa digital e/ou planta do pé é 

considerado um acidente leve; 

b) Em caso de acidente com cão ou gato, 

quando o animal é passível de 

observação, deve-se manter o animal 

preso pelo período de 10 dias para 

observação; 

c) Quando acontecer um acidente com cão 

ou gato deve-se lavar imediatamente o 

ferimento com água corrente, sabão ou 

outro detergente; 

d) Toda agressão causada por morcego é 

classificada como grave e deve-se 

proceder à soro-vacinação, independente 

do tipo de morcego agressor; 

 

 



Questão 34: 

Sobre a DENGUE, palavra que tem origem 

espanhola e quer dizer “melindre”, “manhã”. O 

nome faz referência ao estado de moleza e 

prostração em que fica a pessoa contaminada 

pelo arbovírus (abreviatura do inglês arthpod-

bornvirus, vírus oriundo dos artrópodos). É 

CORRETO afirmar? 

a) A dengue pode ser transmitida por duas 

espécies de mosquitos Aedes aegypti e 

Aedes albopictus que picam durante o dia 

e a noite, ao contrário do mosquito 

comum, que pica durante a noite; 

b) Os principais sintomas da Dengue 

clássica são: febre alta com início súbito, 

forte dor de cabeça, gripe, dor atrás dos 

olhos, que piora com o movimento dos 

mesmos, moleza e dor no corpo; 

c) A dengue pode ser transmitida por duas 

espécies de mosquitos Aedes aegypti e 

Aedes Fluviatis que picam a noite; 

d) A única forma de evitar a DENGUE é a 

vacinação contra a doença que deve ser 

aplicada 10 dias antes da viagem para as 

áreas de risco de transmissão da doença. 

 

Questão 35: 

Quais são os princípios do SUS? 

a) universalidade, iniqüidade, qualidade. 

b) universalidade, equidade, integralidade. 

c) quantidade, iniqüidade, integralidade. 

d) integralidade, qualidade e quantidade. 

 

Questão 36: 

Qual alternativa apresenta apenas doenças que 

podem ser evitadas pela vacinação? 

a) sarampo, tétano e rubéola. 

b) sarampo, hipertensão arterial e 

coqueluche. 

c) tétano, rinite e diabetes. 

d) tuberculose, pediculose e rubéola. 

 

Questão 37: 

Manchas na pele, com amortecimento é sinal de 

qual doença? 

a) dengue. 

b) Hepatite C. 

c) tuberculose. 

d) Hanseníase. 

 

Questão 38: 

A febre amarela é uma doença transmitida por: 

a) tosse e espirros. 

b) contato direto com o doente. 

c) sangue da pessoa contaminada.  

d) pela picada de um mosquito infectado. 

 

Questão 39: 

A importância dos acidentes por animais 
peçonhentos para a saúde pública pode ser 
expressa pelo número crescente de acidentes e 
óbitos registrados anualmente, decorrentes dos 
diferentes tipos de envenenamento. Destes, o 
escorpionismo teve um aumento significante na 
sua incidência, devido a fatores diretamente 
relacionados ao agente causal, como hábitos 
alimentares, forma de reprodução, proliferação 
das espécies e comportamento. Quando um 
indivíduo é picado por um escorpião, assinale o 
que NÃO deve ser feito: 
 

a) Limpar o local com água e sabão. 
b) Procurar orientação médica imediata e 

mais próxima do local da ocorrência do 
acidente. 

c) Amarrar o local da lesão ou fazer 
torniquetes. 

d) Se possível capturar o animal e levá-lo ao 
serviço de saúde, pois a identificação do 
escorpião causador do acidente pode 
auxiliar o diagnóstico. 

 

Questão 40: 

Sobre os lixos comuns marque a alternativa 

incorreta: 

a) vidros devem ser separados e 

encaminhados para reciclagem; 

b) plásticos levam mais de 100 anos para se 

decompor na natureza 



c) baterias, pilhas, panelas e latinhas de 

refrigerante são classificadas como 

metais recicláveis; 

d) Uma solução para os restos de alimentos 

é encaminhar para compostagem. 

 

Questão 41: 

Durante a gestação a vacina que a mulher deve 

receber é: 

a) Dupla Adulta, que previne o tétano 

neonatal; 

b) Tríplice Viral, previne contra o sarampo, 

rubéola e coqueluche; 

c) Anti-pólio, visando a prevenção da 

Poliomielite nos primeiros anos de vida 

da criança; 

d) Nenhuma vacina deve ser administrada 

durante a gestação, pelo risco de aborto 

do feto. 

 

Questão 42: 

Assinale a alternativa que mostra apenas formas 

de contaminação pelo HIV (vírus da AIDS): 

a) aperto de mão, sexo sem proteção, tosse. 

b) tosse, seringas contaminadas, durante a 

gestação (de mãe para filho). 

c) durante a gestação (de mãe para filho), 

sexo sem proteção, seringas 

contaminadas. 

d) sexo sem proteção, beijo no rosto, uso 

comum de utensílios domésticos. 

 

Questão 43: 

Quais das doenças abaixo são DSTs, (doenças 

sexualmente transmissíveis)? 

a) gonorréia e sífilis. 

b) Aids e Hanseníase. 

c) Hipertensão arterial e hepatite B. 

d) Diabetes e gonorréia. 

 

Questão 44: 

Métodos anticoncepcionais são praticas usadas 

na tentativa de evitar a gravidez. Sobre esse 

assunto assinale a alternativa onde as 

informações estão corretas: 

a) a pílula anticoncepcional é utilizada para 

prevenir doenças sexualmente 

transmissíveis. 

b) o método da tabelinha é o mais seguro a 

ser utilizado, tendo pequena chance de 

falhas. 

c) a camisinha é um método que evita a 

gravidez e também  evita as doenças 

sexualmente transmissíveis. 

d) a vasectomia é um método cirúrgico 

realizado em mulheres que não podem 

tomar a pílula anticoncepcional. 

 

Questão 45: 

Hipertensão Arterial e Diabetes são doenças: 

a) infecto-contagiosas. 

b) transmitidas de pessoa par pessoa por 

contato direto. 

c) crônicas e que exige tratamento contínuo. 

d) crônicas e com tratamento rápido. 

 

Questão 46: 

O aleitamento materno é indicado: 

a) para todas as crianças, exclusivo até os 6 

meses, 

b) apenas para crianças com baixo peso, 

até os 4 meses. 

c) para crianças que não apresentam 

doenças, exclusivamente até os 3 meses. 

d) para todas as crianças, exclusivo até os 4 

meses. 

 

Questão 47: 

Sobre a Hepatite B, assinale a alternativa que 

indica uma das formas de transmissão da 

doença: 



a) sexo sem proteção. 

b) picada de insetos. 

c) Consumo de alimentos contaminados. 

d) Consumo exagerado de álcool. 

 

Questão 48: 

sobre as características do PSF (programa saúde 

da família) é INCORRETO afirmar: 

a) tem a família como foco de atenção. 

b) Tem objetivo de prevenção e promoção 

da saúde. 

c) Tem o objetivo de promover qualidade de 

vida para a clientela. 

d) Tem objetivo de atender somente as 

pessoas com problemas na família. 

Questão 49: 

Qual a função do Agente Comunitário de 

Saúde.Marque a alternativa INCORRETA: 

a) Cadastrar as famílias de cada microárea, 

bem como acompanhar todas 

mensalmente; 

b) Realizar visitas domiciliares; 

c) Medir a pressão arterial e administrar 

medicação intramuscular nos pacientes 

acamados; 

d) Orientar a população sobre prevenção de 

doenças; 

 

 

Questão 50: 

Com base no texto que segue responda a questão abaixo: 

Marina é ACS e precisa fazer o levantamento sobre preventivos e mamografias das pacientes da Rua das 

Flores. Nessa rua moram 4 mulheres, a primeira é Fulana dos Santos (F S), data de nascimento 

22/01/1982, tem 2 filhos e realizou seu último exame preventivo em 2004; nunca fez mamografia. Fulana 

Pereira(F P) tem 69 anos, fez mamografia ano passado, porém nunca realizou preventivo. Ciclana de 

Jesus(C J) é nascida no dia 17/05/1950, realizou seu preventivo e mamografia no dia 14/02/2008. Outra 

moradora é a Beltrama de Castro(B C), nascida dia 23/09/1990, já fez preventivo, ano passado, mas nunca 

fez mamografia. 

Assinale a tabela que apresenta o preenchimento correto 

A - 

Iniciais do nome 

da mulher 

idade Realizou o preventivo 

Nos últimos 2 anos 

(perguntar apenas para 

mulheres de 25 a 70 anos) 

Realizou a mamografia nos últimos 

2 anos.(perguntar para maiores de 

59 anos). 

  SIM NÃO SIM NÃO 

F S 17 X X  X 

E S 69 X X X  

D J B 49 X  X  

I C 19 X    

 

 

 



B - 

Iniciais do nome 

da mulher 

idade Realizou o preventivo 

Nos últimos 2 anos 

(perguntar apenas para 

mulheres de 25 a 70 anos) 

Realizou a mamografia nos últimos 

2 anos.(perguntar para maiores de 

59 anos). 

  SIM NÃO SIM NÃO 

F S 27  X   

F P 69  X X  

C J 59 X  X  

B C 19     

 

C - 

Iniciais do nome 

da mulher 

idade Realizou o preventivo 

Nos últimos 2 anos 

(perguntar apenas para 

mulheres de 25 a 70 anos) 

Realizou a mamografia nos últimos 

2 anos.(perguntar para maiores de 

59 anos). 

  SIM NÃO SIM NÃO 

F S 27  X X  

F P 69  X   

C J 59 X  X  

B C 19 X  X  

 

D - 

Iniciais do nome 

da mulher 

idade Realizou o preventivo 

Nos últimos 2 anos 

(perguntar apenas para 

mulheres de 25 a 70 anos) 

Realizou a mamografia nos últimos 

2 anos.(perguntar para maiores de 

59 anos). 

  SIM NÃO SIM NÃO 

F S 27  X   

F P 72  X X  

C J 58 X  X  

B C 18   X  
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