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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 4 (quatro) 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 40 (quarenta) 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.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. O agente de saúde é o primeiro contato da 
população com o setor da sáude em um município. 
É a ligação entre a comunidade e os serviços 
de saúde. Qual das alternativas abaixo NÃO 
corresponde às atribuições do agente de saúde?
a)  Visitar as casas das população conforme área e 
indicação pré-determinadas.
b) Confeccionar receita para antibiótico.
c) Fornecer informações sobre os cuidados básicos 
em saúde.
d) Levar aos indivíduos e à população conhecimento 
acerca da prevenção de doenças. 
________________________________________

02. “No Brasil, a dengue é considerada uma doença 
re-emergente uma vez que foi erradicada, deixando 
de existir no território nacional por quase 60 anos, 
retornando com mais força nos últimos anos. A 
dengue é uma doença infecciosa causada por 
um ____________que afeta o homem e constitui 
um sério problema de _______________mundial. 
Estas modificações urbanas provocadas pelo ser 
humano, juntamente com as condições climáticas, 
interferem diretamente na relação entre o clima, 
saúde e __________”. 
Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, a citação acima.
a) vírus, saúde pública, ambiente.
b) bactéria, saúde ambiental, agente.
c) vírus, saúde ambiental, agente.
d) bactéria, saúde pública, ambiente.
________________________________________

03. Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, a frase a seguir: 
“A doença conhecida por esquistossomose mansoni 
é considerada como um grave problema de saúde 
pública, é uma ______________, causada pelo 
trematódeo _________________, cujas formas 
adultas habitam o hospedeiro definitivo (homem) 
e as formas intermediárias se desenvolvem em 
caramujos do gênero _______________. Trata-se 
de uma doença, inicialmente assintomática, que 
pode evoluir para formas clínicas extremamente 
graves e levar o paciente a óbito”. 

a) parasitose, Schistosoma mansoni e Biomphalaria. 
b) zoonose, Schistosoma albicans, Biomphalaria.
c) micose, Schistosoma mansoni, Schistolaria.
d) bacteriose, Schistosoma albicans, Schistolaria.
________________________________________
04. “Inúmeros municípios do Estado do Paraná em 
2012 foram caracterizados com _____________
da doença Dengue, transmitida pela picada do 
mosquito Aedes aegypti e causada pelos vírus da 
família Flaviviridae incluindo os tipos DEN-1, DEN-
2, DEN-3, DEN-4”. 

Indique a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna da citação anterior.
a) Surto.
b) Pandemia.
c) Epidemia.
d) Endemia.
________________________________________

05. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) 
apresentam dados cada vez mais alarmantes no 
Brasil. Assinale a alternativa que NÃO contenha 
somente DSTs.
a) Cancro mole, Donovanose, Herpes genital, HIV.
b) Tricomoníase, Herpes genital, Clamídia e 
Gonorréia.
c) HIV, Herpes Genital, Clamídia e Sífilis.
d) HTLV, Sífilis, Brucelose e Gonorréia.
________________________________________

06. A saúde e a educação em saúde são muito 
importantes para o futuro das gestantes, crianças, 
adolescentes e para toda a família. No trabalho de 
promoção à saúde, o agente comunitário presta 
orientações para os responsáveis pelas crianças 
menores de 7 anos, EXCETO quanto a: 
a) Manter em dia o calendário de vacinação, 
conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.
b) Realizar o acompanhamento do crescimento 
e desenvolvimento infantil por meio da  vigilância 
alimentar e nutricional, conforme o calendário 
mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde.
c) Cuidar dos problemas do seio familiar.
d) Participar de atividades educativas ofertadas 
pelas equipes de saúde sobre promoção da 
alimentação saudável.
________________________________________

07. Conforme o Estatuto do Idoso (2003), assinale 
a alternativa correta quanto à idade inicial do idoso.
a) Idade igual ou superior a 60 anos.
b) Idade igual ou superior a 70 anos.
c) Idade igual ou superior a 65 anos.
d) Idade igual ou superior a 75 anos.
________________________________________

08. Algumas doenças são propagadas através 
da água, como  o desenvolvimento de insetos 
e a proliferação de micro-organismos. Assinale 
a alternativa que NÃO condiz com medidas 
preventivas para essas doenças de veiculação 
hídrica.
a) Eliminar condições que favoreçam criadouros.
b) Utilizar repelentes nos criadouros.
c) Evitar o contato com os criadouros.
d) Tratar a água do esgoto.
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09. A Leishmaniose é uma doença que está em 
alta em diversos estados no país, e é presente 
frequentemente entre as pesquisas por todo o 
Brasil. Assinale a alternativa que contenha o vetor 
da Leishmaniose Visceral.
a) Lutzomyia longipalpis.
b) Triatoma infestans.
c) Aedes aegypti.
d) Culex fatigans.
________________________________________

10.  Das alternativas abaixo, qual NÃO corresponde 
a um objetivo das ações em saúde bucal?
a) Melhoria nas condições de higiene bucal e 
detecção de maus hábitos nos domicílios.
b) Identificar situações de urgência como a queda 
com quebra de dente, abscessos.
c) Orientar sobre os cuidados pós-operatórios e 
com as próteses.
d) Levar ao dentista e cuidar pessoalmente dos 
dentes da população.
________________________________________

11. Há diversos tipos de mosquistos que transmitem 
doenças em nosso ambiente. O que é mosquito 
hematófago?
a) Mosquito que se alimenta de saliva.
b) Mosquito que se alimenta de restos de pele.
c) Mosquito que se alimenta de queratina.
d) Mosquito que se alimenta de sangue.
________________________________________

12. “É uma zoonose de grande importância social 
e econômica, causada por uma bactéria presente 
na urina de alguns animais. Sua ocorrência está 
relacionada às precárias condições de infra-
estrutura sanitária e alta infestação de roedores 
infectados. As inundações e enchentes propiciam a 
disseminação e a persistência do agente causal no 
ambiente, facilitando a ocorrência de surtos.” 
Essa frase corresponde a qual doença?
a) Leishmaniose.
b) Donovanose.
c) Leptospirose.
d) Dengue.
________________________________________
13. A infecção causada pelo vírus HIV, que 
transmite a Aids, tem afinidade pelos Linfócitos T, 
afetando assim o sistema imune do hospedeiro, 
debilitando-o, e levando à co-infecção de outras 
doenças, emergindo como um desafio à saúde. 
Assinale a alternativa que contenha a infecção 
oportunista ao vírus HIV que mais cresceu nos 
últimos anos.
a) Leishmaniose.
b) Leptospirose.
c) Dengue.
d) Zika.

14. Os agentes de saúde são fundamentais no 
processo de pré-natal e puerpério junto às mulheres. 
Assinale a alternativa FALSA quanto às ações do 
agente frente a essas mulheres.
a) Realiza visitas domiciliares, leva informações 
à usuária e registra dados importantes para seu 
acompanhamento nas unidades básicas de saúde.
b) Realiza atividade de educação, orientando 
sobre a periodicidade das consultas e cuidados de 
saúde, com foco nas ações preventivas de agravos, 
aspectos nutricionais e sanitários.
c) Identifica situações de risco e participa 
da elaboração de resolução do problema, 
particularmente nos grupos com maior dificuldade 
de acesso; tais situações, ou a não aceitação do 
acompanhamento pré-natal por parte da gestante, 
devem ser informadas ao(à) enfermeiro(a) ou 
médico(a) de sua equipe.
d) Realiza consultas nas gestantes, passa 
informações  e até receita medicamentos.
________________________________________

15. Em qual ano foi oficialmente implantado o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS)?
a) 1991.
b) 1993.
c) 1995.
d) 1997.
________________________________________

16. O termo puérpera corresponde a:
a) mulher que está na menopausa.
b) mulher que pariu recentemente.
c) mulher que está na última semana de gestação.
d) mulher que não teve relações sexuais.
________________________________________

17. Quais exames fazem parte do Programa 
Nacional de Triagem Neonatal?
a) Teste do pezinho, teste do ouvido, teste da 
cabecinha.
b) Teste do pezinho, teste da orelhinha e teste de 
apgar.
c) Teste do pezinho, teste do ouvido, teste de apgar.
d) Teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do 
olhinho.
________________________________________

18. Assinale a alternativa INCORRETA para o 
calendário de vacinação do Ministério da Saúde 
(2017) em adolescentes de 11 a 19 anos.
a) BCG, Hepatite B e HPV.
b) Hepatite B, Meningo C,  Febre Amarela.
c) HPV, Febre Amarela, Dupla Adulto.
d) Hepatite B, Dupla Adulto e HPV.
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19. Assinale a alternativa que contenha somente 
transtornos alimentares.
a) Obesidade, hipertensão e bulimia.
b) Obesidade, hipertensão e fobias.
c) Obesidade, desnutrição e anorexia.
d) Obesidade, cardiopatias e bulimia.
________________________________________

20. Grande parte dos alimentos contém carboidratos. 
Assinale a alternativa que contenha somente o 
grupo de alimentos muito ricos em carboidratos.
a) Bolacha de maisena, pão francês, lasanha e 
torrada.
b) Morango, pão macio, feijão e abacaxi.
c) Grão de bico, soja, uva e batata doce.
d) Ervilha, soja, cenoura e tomate.

QUESTÕES 21 A 25 - CONHECIMENTOS GERAIS

21. Leia a seguinte análise sobre um aspecto 
relevante da História do Brasil e assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna:

“O golpe militar de ______ impediu a manifestação 
mais legítima de cidadania, ao proibir o voto direto 
para Presidente da República e representantes 
de outros cargos majoritários, como governador, 
prefeito e senador. Apenas deputados federais, 
estaduais e vereadores eram escolhidos pelas 
urnas. O regime que destituiu o presidente João 
Goulart fechou emissoras de rádio e televisão, e a 
censura tornou-se prática comum”. 

(Câmara Notícias, 30/09/14, com adaptações)

a) 1889.
b) 1930.
c) 1964.
d) 1988.
________________________________________

22. Atualmente, o território brasileiro é organizado 
em cinco regiões: Norte, Sul, Centro-Oeste, 
Sudeste e Nordeste. Considere as opções a seguir 
e assinale a alternativa que indica APENAS cidades 
que se localizam na Região Sul do Brasil.
a) Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis.
b) Goiânia, Brasília e Campo Grande.
c) Manaus, Boa Vista e Natal.
d) São Paulo, Belo Horizonte e Vitória.
________________________________________

23. Considere o seguinte trecho de uma matéria 
sobre as próximas eleições presidenciais brasileiras 
e assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna.

“A pouco menos de um ano das eleições, as 
pesquisas mostram a força do ex-presidente Lula, 
na liderança em todos as sondagens, e do deputado 
federal ___________, que busca consolidar sua 
candidatura em meio à divisão da direita entre 
diversos candidatos. Este cenário, protagonizado 
entre opostos, representa o elevado nível de 
polarização na própria sociedade brasileira”. 

(InfoMoney, 04/11/17, com adaptações).

a) Aécio Neves.
b) Ciro Gomes.
c) Geraldo Alckmin.
d) Jair Bolsonaro.
________________________________________

24. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o Paraná 
ultrapassou recentemente o Rio Grande do Sul em 
grandeza populacional. Assinale a alternativa que 
indica APROXIMADAMENTE a atual população do 
Paraná.
a) 1 milhão de habitantes.
b) 11 milhões de habitantes.
c) 111 milhões de habitantes.
d) 1 bilhão de habitantes.
________________________________________

25. Leia a seguinte notícia sobre uma atual tensão 
nas relações internacionais e assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna.

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 
desembarcou em Tóquio, capital do Japão, e 
não perdeu tempo para mandar um recado à 
___________. Em discurso realizado numa 
base aérea nos arredores da metrópole, Trump 
afirmou que ‘nenhum ditador deve subestimar a 
determinação dos EUA’. A mensagem tinha um 
destinatário claro: o ditador Kim Jong-un, que 
disparou mísseis sobre o território japonês nos 
últimos meses”. 

(Jornal do Brasil, 05/11/17, com adaptações)

a) China.
b) Índia.
c) Coreia do Norte.
d) Indonésia.

QUESTÕES 26 A 35 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o trecho a seguir, extraído do texto “A 
cebola” de Rubem Alves, e responda às 
questões de 26 a 30.
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 “Pegue uma cebola e corte-a ao meio. 
Olhe bem para ela com olhos de criança. Se 
você não sabe o que é o olhar de uma criança 
leia o poeta Alberto Caeiro para aprender… Uma 
paciente minha, dos tempos em que eu exercia a 
psicanálise, olhou para uma cebola cortada ao meio 
com olhos de criança e ficou tão espantada com o 
que viu que pensou que estava ficando louca. Uma 
cebola cortada é um espanto. Todos aqueles anéis, 
perfeitos, agarradinhos uns nos outros, sem folgas 
intermediárias… A natureza tem alma de artista.”

26. Os verbos “pegue”, “corte” e “olhe”, presentes 
no início do texto, estão empregados no modo:
a) Subjuntivo, dado o caráter subjetivo, literário e 
poético do texto.
b) Imperativo, pois indicam pedidos, conselhos, 
sugestões que o leitor deve realizar.
c) Condicional, pois há a possibilidade de realizar 
ou não as ações descritas.
d) Indicativo, pois abrem possibilidades de 
realização das ações.
________________________________________

27. Na frase “corte-a ao meio”, é correto afirmar que 
o termo “a” se classifica como:
a) Objeto direto e se refere a “uma cebola”.
b) Pronome pessoal e se refere ao sujeito da frase.
c) Objeto indireto e se refere ao ato de cortar.
d) Pronome possessivo e se refere ao verbo 
“pegue”.
________________________________________

28. Assinale a alternativa em que há APENAS 
adjetivos presentes no texto.
a) cebola, alma, artista, olhe.
b) pegue, espantada, criança, louca.
c) uma, sabe, paciente, minha. 
d) cortada, perfeitos, agarradinhos.
________________________________________

29. Assinale a alternativa que apresenta e define 
corretamente a figura de linguagem presente na 
frase “leia o poeta Alberto Caeiro”.
a) A hipérbole se caracteriza pelo exagero na 
linguagem.
b) A redundância se caracteriza pelo excesso de 
termos ou conceitos.
c) A metonímia é o uso de um termo para se referir 
a outro, como o autor pela obra.
d) A antítese expressa um contraste entre os termos.
________________________________________

30. Na frase “A natureza tem alma de artista”, o 
sujeito “A natureza” é classificado como sujeito 
simples. Assinale a alternativa cuja frase apresenta 
este mesmo tipo de sujeito.

a) Os velhos e os jovens se entendem parcialmente.
b) Choveu a noite toda.
c) Terminaram a corrida em sexto lugar.
d) As crianças sabem mais do que os adultos. 
________________________________________

Leia o trecho a seguir, do poema “O direito 
das crianças”, de Ruth Rocha, e responda às 
questões de 31 a 35.

Toda criança do mundo
Deve ser bem protegida

Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.

Criança tem que ter nome
Criança tem que ter lar

Ter saúde e não ter fome
Ter segurança e estudar.

Não é questão de querer
Nem questão de concordar

Os direitos das crianças
Todos têm de respeitar.

31. O sentido geral do texto pode ser expresso 
corretamente pela afirmação:
a) Sem ordem não há progresso nem evolução.
b) A infância deve ser respeitada e resguardada.
c) Os olhos de uma criança enxergam mais longe.
d) O respeito aos mais velhos é dever dos mais 
novos.
________________________________________
32. É correto afirmar que o verso “Os direitos das 
crianças” funciona sintaticamente como:
a) Objeto direto do verbo “respeitar”, presente no 
verso “Todos têm de respeitar”.
b) Sujeito simples do verso “Todos têm de respeitar”.
c) Complemento nominal do verso “Não é questão 
de querer”.
d) Objeto indireto do verso “Nem questão de 
concordar”.
________________________________________
33. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE 
substantivos presentes no texto.
a) mundo, tempo, vida, lar.
b) contra, têm, protegida, fome.
c) estudar, ter, criança, respeitar.
d) questão, querer, não, rigores.
________________________________________
34. Assinale a alternativa que contém SOMENTE 
verbos conjugados no mesmo modo em que 
estão empregados os verbos “ter”, “respeitar” e 
“concordar”.
a) fale, pegar, dizer, respire.
b) aproveitando, chegava, ir, trocar.
c) morreu, está, ser, mostrando.
d) chegar, ouvir, dizer, respeitar.
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35. A respeito do termo “direitos”, presente no 
texto, analise as assertivas a seguir e assinale a 
alternativa correta.

1. É um substantivo.  
2. Está flexionado no plural.
3. Está no gênero masculino.
4. Tem três sílabas.

a) Somente a afirmativa 1 está correta.
b) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas.
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÕES 36 A 40 - MATEMÁTICA

36. Carlos pretende comprar uma televisão pequena 
para por em seu quarto, depois de pesquisar em 
várias lojas, achou a que queria por R$ 750,00. Na 
hora do pagamento, a loja concedeu um desconto 
de 20%. Considerando o desconto, Carlos comprou 
a televisão por:
a) R$ 400,00.
b) R$ 450,00.
c) R$ 500,00.
d) R$ 600,00.
________________________________________

37. Durante uma pesquisa, foram realizadas 
entrevistas em três países da América do Sul. A 
amostra foi composta da seguinte maneira:

– 1.200 entrevistas realizadas no Brasil;
– 1.000 entrevistas realizadas na Argentina;
– 800 entrevistas realizadas no Paraguai.

Sendo assim, é correto afirmar que a razão entre 
o número de entrevistas realizadas no Brasil e o 
número total de entrevistas realizadas nos três 
países é igual a:
a)  2 .
     5
b)  5 .
    12
c)  1 .
    12
d)  3 .
    10
________________________________________

38. Maria realizou um investimento no qual foi 
aplicado o valor de R$ 4.000,00, onde o  rendimento 
se deu a juros simples. Após um ano, resgatou o 
valor total de R$ 5.440,00. Podemos afirmar que a 
taxa mensal de juros foi de:
a) 2%.
b) 3%.
c) 4%.
d) 5%.

39. Sabendo que a sequência numérica a seguir, 
é uma progressão aritmética, podemos afirmar que 
seu 15° termo é igual a:

(8, 13, 18, …)
a) 65.
b) 71.
c) 78.
d) 82.
________________________________________

40. Um dono de restaurante possui a sua disposição 
6 variedades de frutas tropicais diferentes e 
pretende misturá-las duas a duas para fazer sucos. 
Quantas serão as combinações possíveis?
a) 10.
b) 15.
c) 18.
d) 21.
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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 27/11/017.


