
DIRETORIA DE CONCURSO VESTIBULAR 
 
 

EDITAL Nº 056/2010-DCV 
 
 

CADERNOS DE PROVAS DE CONHECIMENTOS DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS EFETIVOS DE SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TUPÃSSI, ESTADO DO PARANÁ, NAS 
MODALIDADES DE VAGAS PARA POSSE IMEDIATA 
E DE VAGAS PARA CADASTRO DE RESERVA. 

 
 

O Diretor de Concurso Vestibular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais e considerando o Edital 
001/2010-PMTupãssi, de 25 de agosto de 2010, 

 
 
TORNA PÚBLICO: 

 
 

Os cadernos das Provas Objetivas do Concurso Público para Provimento de 
Cargos Efetivos de Servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal de Tupãssi, do 
Estado do Paraná, nas Modalidades de Vagas para Posse Imediata e de Vagas para 
Cadastro de Reserva. 

 
DISPOSIÇÕES: 

 
 

Art. 1º Ficam publicados os cadernos das Provas Objetivas do Concurso Público 
para Provimento de Cargos Efetivos de Servidores Públicos Municipais da Prefeitura 
Municipal de Tupãssi, do Estado do Paraná, nas Modalidades de Vagas para Posse 
Imediata e de Vagas para Cadastro de Reserva, conforme anexo único deste edital. 
 

Art. 2º O candidato que julgar constatar irregularidade sobre questões das 
provas poderá utilizá-los para fundamentar o recurso que impetrar. 
 

Publique-se. 
 

Cascavel, 10 de outubro de 2010. 
 
 
 
 

JOÃO CARLOS CATTELAN 
Diretor de Concurso Vestibular 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TUPÃSSI

ASSISTENTE SOCIAL

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de ASSISTENTE SOCIAL que é constituída 
de quatro matérias (apresentadas na seguinte  ordem:  Língua Portuguesa,  Matemática,  Conhecimentos 
Gerais  e  Conhecimentos  Específicos.  As  matérias  possuem,  respectivamente,  5,  5,  5  e  15  questões 
objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique 
agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



LÍNGUA PORTUGUESA
Taxa de homicídios cresce 32% em 15 anos no país, aponta IBGE.

Dados são da publicação Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Mortes atingiram, em média, 10 
vezes mais os homens do que as mulheres.

A taxa de homicídios no país cresceu 32% em 15 anos, segundo dados divulgados nesta quarta-
feira (1º de setembro) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da publicação 
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável de 2010.

Segundo o estudo, a taxa de mortes por homicídio no país aumentou de 19,2 em 1992 para 25,4 
em  2007  a  cada  100  mil  habitantes,  alta  de  32%.  Os  dados  são  do  Sistema  de  Informações  sobre 
Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, segundo o IBGE.

As mortes por homicídios atingiram, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres no 
período, diz o IBGE. Só em 2007, o índice era de 47,7 para eles e de 3,9 para elas, uma proporção, nesse 
caso, 12 vezes maior. Em 1992, era de 35,6 para os homens e de 3,2 para as mulheres.

Segundo  estudo,  o  coeficiente  geral  de  mortes,  que  cresceu  de  1992  a  2003,  apresenta  uma 
tendência de queda a partir de 2004.

Por estado
O estado de Alagoas tinha, em 2007, a maior taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 

mil habitantes, seguido do Espírito Santo, com 53,3, e de Pernambuco, com taxa de 53. O estado do Rio de 
Janeiro ocupava o quarto lugar, com coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitantes, e também caiu em 
relação a 2004, quando era de 50,8.

As menores taxas estavam, em 2007, em Santa Catarina (10,4), Piauí (12,4) e São Paulo (15,4). 
De modo geral, o menor índice está na Região Sul do país (21,4) e o maior, na Nordeste (29,6).

Segundo o relatório do IBGE, os óbitos por homicídios afetam a esperança de vida, que não é 
superior devido às mortes prematuras, sobretudo de jovens do sexo masculino. A criminalidade ocasiona, 
ainda segundo a pesquisa, grandes custos sociais e econômicos. Além das vidas perdidas, gera sequelas 
emocionais  às  famílias  das  vítimas,  elevados  custos  hospitalares  e  para  o  controle  da  violência,  e 
insegurança na população, interferindo negativamente na qualidade de vida.

Mortes por acidentes
O índice de mortes por acidentes de transportes também é visto com preocupação no relatório e 

era, em 2007, de 20,3 por 100 mil habitantes, diz a pesquisa, alta de 11% em relação a 1992, quando era de 
18,3 (incremento absoluto de dois óbitos por 100 mil habitantes no período)

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010 em 01/09/2010

1. Pode-se afirmar sobre o texto que

A. a taxa de homicídio cresceu nos últimos 10 anos cerca de 32%, atingindo, em média 15 vezes mais 
homens do que mulheres.

B. a taxa que crescia a cada ano o equivalente a 32%, nos últimos 3 anos (entre os anos de 2007 e 2010) 
apresentou estabilidade.

C. em 2007 o índice era de 46,7 para eles e de 3,9 para elas, uma proporção, nesse caso, 12 vezes maior.

D. a taxa de mortes por homicídio no país aumentou de 19,2 (em 1992) para 25,4 (em 2007) a cada 100 
mil habitantes, alta de 33%.

E. o coeficiente geral de mortes, que cresceu entre os anos de 1992 e 2003, apresenta, a partir de 2004, 
uma tendência de queda.

2. Segundo o texto, pode-se afirmar que em 2007

A. os maiores índices concentram-se, de modo geral, nas regiões Sudeste e Nordeste, respectivamente.

B. o Espírito Santo, apresentava um índice de 53,3 e Pernambuco, por sua vez, uma taxa de 50.

C. o estado de Alagoas tinha, em 2007, a menor taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 mil 



habitantes.

D. os estados elencados, Santa Catarina, Piauí e São Paulo, representam a região sul, ou seja, a região 
com as menores taxas de homicídio

E. o Rio de Janeiro apresentava um coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitantes, e também caiu em 
relação a 2004, quando era de 50,8.

3. Segundo o relatório do IBGE, a criminalidade ocasiona

A. custos econômicos, ainda que eles sejam baixos. 

B. baixos custos hospitalares já que se tratam de óbitos.

C. exclusivamente sequelas emocionais às famílias das vítimas.

D. segurança na população, interferindo positivamente na qualidade de vida.

E. altos custos socieconômicos e sequelas emocionais às famílias das vítimas.

4. O índice de mortes por acidentes de transportes também é visto com preocupação no relatório e era, em 
2007, de 20,3 por 100 mil habitantes, diz a pesquisa, alta de 11% em relação a 1992, quando era de 18,3. 
NÃO se pode afirmar sobre o fragmento acima que

A. “também” soma “preocupação” ao relatório.

B. houve alta de 11% em relação a 1992.

C. em 1992 o índice era de 18,3 e em 2007 de 20,3.

D. 18,3 em 1992 corresponde a 20,3 por 100 mil habitantes.

E. na comparação utilizou-se 100 mil habitantes como parâmetro.

5. NÃO se pode afirmar sobre o texto que

A. taxa de homicídios cresceu 32% em 15 anos no país. 

B. as menores taxas estavam, em 2007, em Santa Catarina (10,4).

C. mortes atingiram, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres

D. o  estado  do  Rio  de  Janeiro  ocupava  o  terceiro  lugar,  com coeficiente  de  41,5  a  cada  100  mil 
habitantes.

E. o estado de Alagoas tinha, em 2007, a maior taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 mil 
habitantes.

MATEMÁTICA
6. A professora Maria pediu aos alunos que contassem quantos números impares há entre 14 e 192. Luiz 
resolveu o problema em três minutos e a professora disse que estava correto. Qual o resultado encontrado 
por Luiz?

A. 178.

B. 89.

C. 93.

D. 15.

E. 183.

7. Um restaurante recém inaugurado em Curitiba, oferece no cardápio 2 saladas (Opção 1: alface e tomate e 
Opção 2: rúcula e cebola), 4 tipos de carne (Opção 1: bife acebolado, Opção 2: carne de porco assada, 
Opção 3: frango grelhado com alcaparras, Opção 4: peixe frito), 5 variedades de bebidas (Opção 1: água 
com gás, Opção 2: água sem gás, Opção 3: suco de laranja natural, Opção 4: suco de uva de latinha, Opção 



8.: suco de pêssego de latinha) e 3 sobremesas (Opção 1: pudim, Opção 2: sagú e Opção 3: salada de 
frutas). Moisés deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras o 
garçom poderá atender o pedido do freguês?

A. 14.

B. 25.

C. 120.

D. 138.

E. 24.

8.  De  todos  os  empregados  da  firma  Fantasia,  30%  optaram por  um plano  de  assistência  médica  e 
odontológica oferecido pela empresa aos empregados e seus dependentes, mediante desconto de R$ 35,00 
em folha de pagamento por pessoa. A empresa tem a matriz em Curitiba e somente duas filiais, uma em 
Londrina e uma em Foz do Iguaçu. 45% dos empregados trabalham na matriz e 20% dos empregados 
trabalham na filial  em Londrina.  Sabendo que 20% dos empregados da  capital  optaram pelo plano de 
assistência  médica  e  odontologia  e  que  35% dos  empregados da  filial  de  Londrina  o  fizeram,  qual  a 
porcentagem dos empregados da filial de Foz do Iguaçu que optaram pelo plano?

A. 38,00%.

B. 57,50%.

C. 17,80%.

D. 40,00%.

E. 23,00%.

9. De uma caixa contendo bolas verdes e amarelas, retiram-se 15 verdes, ficando a relação de 1 verde para 2 
amarelas.  Em seguida,  retiram-se  10  amarelas,  restando,  na  caixa,  bolas  na  razão  de  4  verdes  para  3 
amarelas. Determine quantas bolas, havia, inicialmente, na caixa.

A. 39.

B. 23.

C. 16.

D. 32.

E. 18.

10. Para ser aprovado direto e não precisar fazer o exame, Luiz precisa ter média igual ou superior a 7. Se 
ele obteve notas 3 e 8 nas provas parciais (que têm peso 1 cada uma), quanto precisa tirar no mínimo na 
prova final (que tem peso 2) para ser aprovado direto?

A. 5,5.

B. 6,5.

C. 3,5.

D. 7,5.

E. 8,5.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Com relação à história de Tupãssi, é correto afirmar que

A. desde o início da colonização, na década de 1950, a maioria da população de Tupãssi sempre ocupou 
a área urbana.

B. os povoadores de Tupãssi vieram todos do Norte do Paraná.



C. as  terras  do  município  de  Tupãssi  foram colonizadas  pela  Colonizadora  Norte  do  Paraná,  que 
colonizou, também, terras de Assis Chateaubriand, município ao qual pertenceu Tupãssi antes de sua 
emancipação.

D. Tupãssi chegou a pertencer ao município de Cascavel, quando se tornou distrito.

E. Tupãssi se emancipou na mesma data que o município de Guaíra.

12.Com relação ao urbano e ao rural, é correto afirmar que

A. a tecnologia usada para a produção agrícola no Brasil garante alta produtividade independentemente 
das condições do clima.

B. a migração no Brasil provocou uma distribuição homogênea de sua população pelo território de todos 
os estados.

C. o êxodo rural é a migração do campo para a cidade.

D. as mudanças tecnológicas não ocorreram na produção agropecuária e se concentraram, unicamente, 
no setor industrial.

E. o aumento da população brasileira no século XX não aconteceu nas cidades do interior.

13. “Com o comprometimento dos três níveis de governo, Federal, Estadual e Municipal, e a experiência 
dos  Jogos  Pan-americanos  Rio  2007,  o  Rio  de  Janeiro  dá  claros  sinais  de  que  já  está  se  preparando 
ativamente para receber os Jogos Olímpicos e encantar o mundo com uma celebração inesquecível para 
todo o Movimento Olímpico”, disse Carlos Arthur Nuzman, Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.” 
www.rio2016.org.br, acessado em 27/09/2010. 

De acordo com o texto, é correto afirmar que

A. a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil em 2016 foi uma decisão dos deputados e senadores, 
sendo compromisso apenas do governo federal.

B. o Presidente do Comitê Olímpico informou que o Rio de Janeiro apresenta condições de receber os 
jogos olímpicos e causar impressão positiva.

C. o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os Correios não devem patrocinar equipes     de 
esportes coletivos do Brasil.

D. o Rio de Janeiro não tem condições de se preparar para receber os Jogos Olímpicos.

E. no Brasil, os patrocínios esportivos são feitos somente por empresas públicas.

14.  O Brasil,  de acordo com a sua constituição de 1988,  é uma república federativa.  Com relação aos 
poderes da república, é correto afirmar que

A. ao poder judiciário compete a elaboração das leis.

B. o Brasil tem eleições diretas para todos os cargos dos poderes da república.

C. atualmente, os municípios das capitais dos estados não têm eleições diretas para prefeito.

D. o poder executivo é exercido por deputados e senadores, eleitos a cada quatro anos.

E. O ato  de  vetar  leis  ou  parte  de  leis  é  atribuição  de  cargos  executivos,  exercidos  por  prefeitos, 
governadores e presidente.

15.Assinale a alternativa correta.

A. Uma  parcela  significativa  de  economistas  brasileiros  concordam que  o  uso  de  biocombustíveis 
provoca, proporcionalmente, menos impactos ambientais que o uso de combustíveis fósseis.

B. Há unanimidade total entre todos os climatologistas de que o aquecimento global está ocorrendo em 
todo o planeta Terra.



C. A mata ciliar é o cultivo de florestas para o abastecimento da indústria moveleira, sendo de interesse 
do agronegócio.

D. A modernização agrícola foi a aplicação de tecnologia para melhorar a preservação ambiental e o 
equilíbrio dos biomas.

E. Os  países  desenvolvidos  da  Europa  preservaram  as  suas  florestas  nativas,  motivo  pelo  qual 
pressionam o Brasil para preservar a Amazônia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ASSISTENTE SOCIAL
16. No exercício profissional os assistentes sociais devem conhecer os Direitos Sociais. (fonte: CAPÍTULO 
II - DOS DIREITOS SOCIAIS - Constituição Federal do Brasil (1998). Assinale a alternativa correta.

A. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social,. 
(Redaçãodada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000).

B. Art.  6o São direitos  sociais  a educação,  a saúde,  o trabalho,  a moradia,  o lazer,  a  segurança,  a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000).

C. Art.  6o São direitos  sociais  a educação,  a saúde,  o trabalho,  a moradia,  o lazer,  a  segurança,  a 
previdência social, a proteção à maternidade..(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 
2000).

D. Art.  6o São direitos  sociais  a educação,  a saúde,  o trabalho,  a moradia,  o lazer,  a  segurança,  a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a adolescência e os idosos, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 
2000).

E. Art. 6o São direitos sociais a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos  desamparados  e  deficientes,  na  forma  desta  Constituição.(Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 26, de 2000).

17. Quais são os objetivos do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF / Assistência Social)? Assinale 
a alternativa correta.

A. Contribuir  para  a  prevenção  e  o  enfrentamento  de  situações  de  vulnerabilidade  e  risco  social; 
Fortalecer os vínculos familiares e comunitários; Promover aquisições sociais e materiais às famílias, 
com o objetivo de fortalecer o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades. 

B. Contribuir  para  o  enfrentamento  de  situações  de  vulnerabilidade  e  risco  social,  promovendo 
aquisições sociais e materiais às famílias e comunidades.

C. Promover aquisições sociais e materiais às famílias.

D. Contribuir para a prevenção e o enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco social

E. Fortalecer o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades. 

18. Planejamento de Pesquisa – A entrevista com o sujeito da pesquisa. (Fonte: CRUZ, Jane Prates.  In: 
Revista da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social -ABEPSS. Temporalis 7, junho de 
2003, p. 137).

A. O respeito pelo direito do entrevistado de negar-se a responder, deve ser sempre observado, bem 
como o cuidado com a utilização da linguagem, que deve ser simples, clara, objetiva para estabelecer 
uma comunicação  efetiva.  Uma postura  compreensiva,  aberta  à  exposição  do  sujeito,  buscando 
direcionar o diálogo para os temas centrais orientados pelo formulário ou pelo roteiro norteador que 
contém as questões que se deseja conhecer, sem, no entanto, limitar ou restringir a expressão do 
entrevistado, é fundamental, como é pertinente uma postura atenta a significados atribuídos, devendo 
ser estimulados tanto o registro como a explicitação, de forma descritiva. 

B. O respeito pelo direito do entrevistado de negar-se a responder, deve ser sempre observado, bem 
como o cuidado com a utilização da linguagem, que deve ser simples, clara, objetiva para estabelecer 
uma comunicação efetiva. 



C. O respeito pelo direito do entrevistado de negar-se a responder, deve ser sempre observado, bem 
como o  cuidado  com a  utilização  da  linguagem, que  deve  ser  simples,  compreensiva,  aberta  à 
exposição do sujeito.. 

D. O respeito pelo direito do entrevistado de negar-se a responder, deve ser sempre observado.

E. O respeito pelo direito do entrevistado de negar-se a responder, deve ser sempre observado, bem 
como o cuidado para não limitar a expressão do entrevistado,

19. Orientação para indivíduos, grupos e famílias “Considera-se que a orientação e o acompanhamento 
tradicionalmente  vinculados  ao  atendimento  de  demandas  singulares  configuram-se  como  ações 
socioeducativas.”
(Fonte:  MIOTO,  Regina  Célia.  In:  Serviço  Social:  Direitos  Sociais  e  competências  profissionais.  Ed. 
Cortez, São Paulo, 2009. p. 501) Assinale a alternativa correta.

A. No Serviço Social, particularmente os processos socioassistenciais tornam-se um terreno fértil para a 
retomada de ações profissionais com características de "ajuda psicossocial individualizada". Essas 
aparecem metamorfoseadas na "adequação de posturas pedagógicas para o atendimento individual" 
(MIOTO apud ABREU, 2004, p. 47; p. 64).

B. No Serviço Social, os processos socioassistenciais tornam-se uma oportunidade para a retomada de 
ações  profissionais  com  características  de  "ajuda  psicossocial  individualizada".  (MIOTO  apud 
ABREU, 2004, p. 47; p. 64).

C. No  Serviço  Social,  a  "adequação  de  posturas  pedagógicas  subalternizantes  às  necessidades  e 
demandas constituem uma realidade nacional" (MIOTO apud ABREU, 2004, p. 47; p. 64).

D. No  Serviço  Social,  “a  ajuda”  aparece  metamorfoseada  na  "adequação  de  posturas  pedagógicas 
subalternizantes" (MIOTO apud ABREU, 2004, p. 47; p. 64).

E. No Serviço Social, particularmente os processos socioassistenciais tornam-se um terreno fértil para a 
retomada de ações profissionais com características de "ajuda psicossocial individualizada". Essas 
aparecem metamorfoseadas na "adequação de posturas pedagógicas subalternizantes às necessidades 
e demandas colocadas pela intensificação da exploração, do envolvimento produtivo do trabalhador e 
do controle persuasivo do trabalho pelo capital" (MIOTO apud ABREU, 2004, p. 47; p. 64).

20.  O caráter  educativo  da  orientação  e  do acompanhamento  de indivíduos,  grupos  e  famílias  (Fonte: 
MIOTO, Regina Célia.  In: Serviço Social: Direitos Sociais e competências profissionais. Ed. Cortez, São 
Paulo, 2009. p. 501) Assinale a alternativa correta.

A. Iamamoto e Carvalho já afirmavam que: [...] a existência de uma relação singular no contato direto 
com os usuários  -  'os  clientes'  -  o  que reforça  um certo  espaço para atuação técnica,  abrindo a 
possibilidade de se reorientar a forma de intervenção, conforme a maneira de se interpretar o papel 
profissional. A isso acresce outro traço peculiar ao Serviço Social: a indefinição ou fluidez do 'que é' 
ou 'do que faz' o Serviço Social, abrindo ao assistente social a possibilidade de apresentar propostas 
de trabalho que ultrapassem meramente a demanda institucional.  Tal característica apreendida às 
vezes como estigma profissional, pode ser reorientada no sentido de ampliação de seu campo de 
autonomia,  de  acordo  com  a  concepção  social  do  agente  sobre  a  prática.  (IAMAMOTO; 
CARVALHO,1982, p. 80-81).

B. Iamamoto e Carvalho já afirmavam que: [...] a existência de uma relação singular no contato direto 
com os usuários  -  'os  clientes'  -  o  que reforça  um certo  espaço para atuação técnica,  abrindo a 
possibilidade de se reorientar a forma de intervenção, conforme a maneira de se interpretar o papel 
profissional. A isso acresce outro traço peculiar ao Serviço Social: a indefinição ou fluidez do 'que é' 
ou 'do que faz' o Serviço Social, abrindo ao assistente social a possibilidade de apresentar propostas 
de trabalho que ultrapassem meramente a demanda institucional.(IAMAMOTO; CARVALHO,1982, 
p. 80-81).

C. Iamamoto e Carvalho já afirmavam que: [...] a existência de uma relação singular no contato direto 
com os usuários - o que reforça um certo espaço para atuação técnica, abrindo a possibilidade de se 
reorientar a forma de intervenção profissional de toda a população.



D. Iamamoto e Carvalho já afirmavam que: [...] a existência de uma relação singular no contato direto 
com os usuários  -  'os  clientes'  -  o  que reforça  um certo  espaço para atuação técnica,  abrindo a 
possibilidade de se reorientar a forma de intervenção junto aos usuários e a população migrante.

E. Iamamoto e Carvalho já afirmavam que: [...] a existência de uma relação singular no contato direto 
com os usuários  -  'os  clientes'  -  o  que reforça  um certo  espaço para atuação técnica,  abrindo a 
possibilidade  de  se  reorientar  a  forma  de  intervenção  e  articulação  interdisciplinar  com outras 
profissões.

21. Assinale a alternativa correta em relação ao exercício profissional do assistente social, a LEI Nº 7.853, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 1989.

A. Dispõe sobre o apoio irrestrito às pessoas portadoras de deficiência física,  sua integração social, 
sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui 
a  tutela  jurisdicional  de  interesses  coletivos  ou  difusos  dessas  pessoas,  disciplina  a  atuação  do 
Ministério Público, define crimes, e dá outras providências.

B. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência mental, institui a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define 
crimes, e dá outras providências.

C. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências múltiplas, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá 
outras providências.

D. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências gerais,  sua integração social,  sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, orientando e 
controlando a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências.

E. Dispõe  sobre  o  apoio  às  pessoas  portadoras  de  deficiência,  sua  integração  social,  sobre  a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério 
Público, define crimes, e dá outras providências.

22. Assinale a alternativa correta em relação à  LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 -Estatuto da 
criança e do adolescente- ECA.

A. Art. 4º É dever da família,  da sociedade, do poder público assegurar,  com absoluta prioridade, a 
efetivação  dos  direitos  referentes  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à 
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e 
comunitária.

B. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade.

C. Art. 4º É dever da família,  da comunidade, da sociedade em geral e do poder público e privado 
assegurar,  com  absoluta  prioridade,à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à 
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e 
comunitária 

D. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao  esporte,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à 
convivência familiar e comunitária 

E. Art.  4º  É dever da família, da comunidade,  da sociedade e comunidade assegurar,  com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 7.853-1989?OpenDocument
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23. Assinale a alternativa correta em relação à LEI Nº10.741, de 1º DE OUTUBRO DE 2003 – Estatuto do 
Idoso.

A. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos 
na Constituição e nas leis.

B. Art.  10. É obrigação do Estado e da sociedade,  assegurar à pessoa idosa com 60 anos e mais a 
liberdade de ir e vir, o respeito e a dignidade, como sujeito de direitos civis, políticos, individuais e 
sociais, garantidos na Constituição e nas leis.

C. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana.

D. Art. 10. É obrigação do Estado assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como 
pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.

E. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa o respeito e a dignidade, 
como  pessoa  humana  e  sujeito  de  direitos  civis,  políticos,coletivos  e  sociais,  garantidos  na 
Constituição Federal de 1988.

24. Assinale a alternativa correta em relação à Política Social: Assistência Social (lei 8742/93).

A. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de ações setorializadas de iniciativa 
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas dos cidadãos em geral.

B. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever da sociedade, é Política de Seguridade Social 
não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações 
de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas dos sujeitos 
sociais.

C. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública, privada e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

D. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva,  realizada  através  de  um  conjunto  integrado  de  ações  de  iniciativa  privada  e  da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

E. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

25. Assinale a alternativa correta, para Kameyama (Cadernos ABESS Nº 3, Editora Cortez, 1989, P. 104).

A. Na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, estamos nos referindo também 
ao sujeito  que se constrói  historicamente. A abordagem metodológica,  neste  caso,  diz  respeito à 
relação sujeito/objeto. 

B. Na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, estamos nos referindo também 
ao sujeito que se constrói historicamente, dependendo da forma como o assistente social interpreta a 
realidade  social.  A abordagem metodológica,  neste  caso  é  relativa  à  concepção  que  se  tem de 
sujeito/objeto. 

C. Na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, estamos nos referindo também 
ao sujeito que nem sempre se constrói historicamente. A abordagem metodológica, neste caso, diz 
respeito à relação sujeito/objeto. 

D. Na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, não estamos nos referindo ao 
sujeito que se constrói historicamente. A abordagem metodológica vai depender das teorias que vão 
dar base à leitura da realidade social. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.741-2003?OpenDocument


E. Na perspectiva marxista, quando se fala no objeto do Serviço Social, estamos nos referindo ao objeto 
exclusivamente, pois o mesmo se constrói historicamente. A abordagem metodológica, nem sempre 
diz respeito à relação sujeito/objeto. 

26. Conceito de Relatório Social. (Instruções de processos, sentenças e decisões - Fonte: FÁVERO, Eunice 
in:Serviço  Social:  Direitos  Sociais  e  competências  profissionais.  Ed.  Cortez,  São  Paulo,  2009.  p.631). 
Assinale a alternativa correta.

A. O relatório social é o documento no qual constam o registro dos dados dos usuários, a identificação 
dos sujeitos envolvidos e um extenso histórico da situação.

B. O relatório social é o documento no qual constam o registro das particularidades da vida dos usuários

C. O relatório social é o documento no qual constam o registro do objeto de estudo, a identificação dos 
sujeitos envolvidos e um breve histórico da situação, a finalidade à qual se destina, os procedimentos 
utilizados, os aspectos significativos levantados na entrevista e a análise da situação. O profissional 
deve valer-se de suas competências teóricas, éticas e técnicas para avaliar os aspectos importantes a 
serem registrados, considerando aqueles que, de fato, podem contribuir para o acesso, a garantia e a 
efetivação de direitos. Assim, é desnecessário o registro excessivamente detalhado de informações 
que não servirão para  os  objetivos  do trabalho.  Pode-se,  inclusive,  dotar  o  setor  de trabalho de 
prontuários  próprios  do  Serviço  Social,  mantidos  sob  sigilo  em  respeito  aos  princípios  éticos, 
documentando-se em relatório anexo aos autos tão somente as informações e análises importantes ao 
andamento do processo.

D. O relatório social é o documento no qual constam só aqueles fatos que se apresentam (aparência), 
mas aos que requerem atenção , pois constituem a essência da questão.

E. O relatório social é apenas o documento mais simples no qual constam o registro do objeto de estudo 

27.  Conceito  de  Parecer  Social  (Fonte:  O  Estudo  Social  em Perícias,  Laudos  e  Pareceres  Técnicos  - 
Conselho Federal de Serviço Social. Editora Cortez, São Paulo, 2003. p.47). Assinale a alternativa correta.

A. O Parecer social diz respeito a esclarecimentos e análises, com base em conhecimento específico do 
Serviço Social,  a uma questão ou questões relacionadas a decisões a serem tomadas. Trata-se de 
exposição  e  manifestação  sucinta,  enfocando-se  objetivamente  a  questão  ou  situação  social 
analisada, e os objetivos do trabalho solicitado e apresentado; a análise da situação, referenciada em 
fundamentos teóricos, éticos e técnicos, inerentes ao Serviço Social - portanto, com base em estudo 
rigoroso e fundamentado – e uma finalização, de caráter conclusivo ou indicativo.

B. O Parecer social diz respeito a esclarecimentos e análises, com base em conhecimento _ específico 
do  Serviço  Social,  a  uma  questão  ou  questões  relacionadas  exclusivamente  ao  estudo  sócio-
econômico. 

C. O Parecer social é instrumental de trabalho do assistente social e subsidia análises da área de Saúde, 
exclusivamente.

D. O  Parecer  social  ´um  instrumental  que  complementa  a  perícia  social  para  fins  de  análise  e 
diagnóstico da realidade social. de uma população. Porém, não tem caráter conclusivo ou indicativo.

E. O Parecer social é instrumental que subsidia as entrevistas e as visitas domiciliares realizadas por 
assistentes sociais, para o conhecimento da realidade social.

28.  Pesquisa.  A dimensão investigativa  no  exercício  profissional.  (Fonte:  Guerra,  Yolanda,  in:  Serviço 
Social:  Direitos Sociais  e competências profissionais.  Ed. Cortez,  São Paulo,  2009.  p.  712).  Assinale  a 
alternativa correta.

A. Guerra (2009, p, 712), afirma que: ..”a pesquisa para o Serviço Social fornece subsídios à análise do 
processo de produção e reprodução da vida social sob o capitalismo, no âmbito do qual o Serviço 
Social  se  situa,  visando  a  instrumentalização  do  assistente  para  a  elaboração  de  projetos  de 
intervenção e para a intervenção propriamente dita. Mas, mais do que isso: a investigação é inerente 
à  natureza  de  grande parte  das  competências  profissionais:  compreender o  significado  social  da 



profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico, identificar as demandas presentes na sociedade, 
realizar  pesquisas que subsidiem a formulação de políticas e ações profissionais,  realizar  visitas, 
perícias  técnicas,  laudos,  informações  e  pareceres  sobre  matéria  de  Serviço  Social,  identificar 
recursos. Essas competências referem-se diretamente ao ato de investigar, de modo que, de postura a 
ser  construída  pela  via  da  formação  e  capacitação  profissional  permanente  (cuja  importância  é 
inquestionável), a investigação para o Serviço Social ganha o estatuto de elemento constitutivo da 
própria intervenção profissional”.

B. Guerra (2009, p, 712), afirma que: ...”a pesquisa para o Serviço Social fornece subsídios à análise do 
processo de produção e reprodução da vida social sob o capitalismo, no âmbito do qual o Serviço 
Social  se  situa,  visando  a  instrumentalização  do  assistente  para  a  elaboração  de  projetos  de 
intervenção e para a intervenção propriamente dita.

C. Guerra (2009, p, 712), afirma que: ...”a pesquisa para o Serviço Social fornece subsídios à análise do 
processo de produção e reprodução da vida social sob o capitalismo e também no projeto socialista

D. Guerra (2009, p, 712), afirma que: ...”a pesquisa para o Serviço Social nem sempre fornece subsídios 
completos à análise do processo de produção e reprodução da vida social  sob o capitalismo, no 
âmbito  do  qual  o  Serviço  Social  se  situa,  visando  a  instrumentalização  do  assistente  para  a 
elaboração de Planos, Programas e projetos de intervenção. 

E. Guerra (2009, p, 712), afirma que:..”a pesquisa para o Serviço Social fornece subsídios apenas à 
análise do processo de produção e reprodução da vida social sob o capitalismo, no âmbito do qual o 
Serviço Social se situa, com o objetivo de conhecer a realidade que o usuário vive na atualidade. 

29. O Planejamento na ação profissional. (Fonte: SILVA, Maria Ozanira da Silva- Execução e Avaliação de 
Políticas  e  Programas  Sociais  In:  O  Trabalho  do  Assistente  Social  e  as  políticas  sociais,  Módulo  04. 
Brasília: UnB/ Centro de Educação Aberta, Continuada a Distância, 2000. p. 21). Assinale a alternativa 
correta. 

A. O planejamento na ação profissional é o instrumento que permite organizar racionalmente o processo 
de trabalho do Serviço Social - objeto (matéria prima), objetivos (o que se pretende), instrumentos de 
trabalho (meios de trabalho) e resultados do processo (produto); articulando os limites institucionais, 
as demandas, as ações profissionais e os instrumentos de ação. É o mecanismo que permite, ainda, ao 
final  da  ação,  avaliar  o  seu  produto  e  o  seu  resultado  dando  visibilidade  e  densidade  técnico-
científica ao trabalho. Como processo e instrumento gerencial o planejamento é fundamental para 
reduzir ou eliminar a incerteza e o risco, fatores especialmente importantes no plano organizacional, 
sendo que as pessoas têm melhor desempenho quando sabem o que se esperada instituição; - ampliar 
a eficiência e a eficácia na medida em que ficam estabelecidos objetivos e metas bem definidas; - 
obter um melhor rendimento dos objetivos; - prever as bases para o monitoramento e a avaliação 
(Córdoba, 1997).

B. O planejamento na ação profissional é o documento formal que permite organizar politicamente o 
processo de trabalho do Serviço Social -, considerando o objeto de sua intervenção, os objetivos, os 
instrumentos de trabalho  e  resultados do processo. Entretanto nem sempre é possível  articular os 
limites  institucionais,  as  demandas,  as  ações  profissionais  e  os  instrumentos de  ação.  (Córdoba, 
1997).

C. O planejamento na ação profissional é apenas um instrumento gerencial estratégico, burocrático que 
permite  organizar  racionalmente  o  processo  de  trabalho  do  Serviço  Social.  Como  processo  e 
instrumento gerencial o planejamento é fundamental para reduzir ou eliminar a incerteza e o risco, 
fatores que nem sempre são considerados importantes no plano organizacional, sendo que as pessoas 
têm relativo desempenho quando não sabem o que se espera da instituição; (Córdoba, 1997).

D. O planejamento na ação profissional é dispensável quando há objetivos bem definidos em seu campo 
de  trabalho.  Entretanto,  o  assistente  social  deve  considerar  que  para  efeito  de  fiscalização 
profissional, há necessidade de manter um plano de trabalho coerente com as suas ações. (Córdoba, 
1997).

E. O planejamento na ação profissional é o instrumento que permite organizar racionalmente o processo 
de  trabalho  do  Serviço  Social  para  ampliar  a  eficiência  e  a  eficácia  .  E  à  medida  que  ficam 



estabelecidos objetivos e metas bem definidas em seu plano de trabalho o usuário de serviços sociais 
observam que o trabalho oferecido é concreto. Ainda, é possível obter um melhor rendimento dos 
objetivos propostos pela instituição. (Córdoba, 1997).

30.  Planos,  Programas e  Projetos  (Fonte:  NOGUEIRA, Vera Maria  e OLIVEIRA, Heloísa  Maria  José. 
Formação profissional: um projeto de atualização. Módulo II - Planejamento de políticas sociais - Avaliação 
de  políticas  sociais.  Caderno  de  textos  nº  04  -  CRESS 12ª  região.  Florianópolis:  UFSC,  1998.  p.27). 
Assinale a alternativa correta.

A. O  plano  é  considerado  um  instrumento  exclusivamente  político,  que  expressa  uma  proposição 
orçamentária. Um plano delineia decisões de caráter especifico O programa pode ser compreendido 
como o desdobramento do plano em unidades amplas contemplando setores diferenciados O projeto 
é  o  documento que formaliza as  decisões  mais  próximas  da ação,  isto  é,  uma unidade também 
política. 

B. O plano é considerado um instrumento apenas burocrático e normativo. 

C. O  plano  é  considerado  um instrumento  técnico  que  expressa  as  intenções  particulares  de  uma 
instituição social.

D. O plano é considerado um instrumento normativo e político. Expressa as intenções mais amplas do 
projeto e à burocracia requerida da Política Social, exclusivamente. O Projeto concretiza as decisões 
relativas à ação, porém não operacionaliza as ações. 

E. O plano é considerado um instrumento normativo e político, que expressa as intenções mais amplas, 
as diretrizes e as perspectivas do processo de mudança, uma proposição orçamentária e o modelo de 
alocação de recurso  (de onde sairão  os  recursos  para  a sua implementação).  Um plano delineia 
decisões de caráter mais geral, amplo. O programa pode ser compreendido de duas maneiras: uma 
como  o  desdobramento  do  plano  em  unidades  menores,  contemplando  setores  diferenciados 
(estabelece as prioridades de intervenção, organiza os projetos e indica o total dos recursos) ou outra, 
quando reúne ações com os mesmos objetivos (como por exemplo: programas de saúde materno 
infantil, programas de prevenção das DST/AIDS).O projeto é o documento que formaliza as decisões 
mais próximas da ação, isto é, uma unidade operativa que dá consistência aos planos e programas. O 
Projeto  concretiza  as  decisões  relativas  à  ação  concreta  que  operacionalizam as  intenções  e  os 
objetivos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TUPÃSSI

ENFERMEIRO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de ENFERMEIRO que é constituída de quatro 
matérias  (apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua Portuguesa,  Matemática,  Conhecimentos  Gerais  e 
Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 5, 5 e 15 questões objetivas; cada 
questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a 
impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



LÍNGUA PORTUGUESA
Taxa de homicídios cresce 32% em 15 anos no país, aponta IBGE.

Dados são da publicação Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Mortes atingiram, em média, 10 
vezes mais os homens do que as mulheres.

A taxa de homicídios no país cresceu 32% em 15 anos, segundo dados divulgados nesta quarta-
feira (1º de setembro) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da publicação 
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável de 2010.

Segundo o estudo, a taxa de mortes por homicídio no país aumentou de 19,2 em 1992 para 25,4 
em  2007  a  cada  100  mil  habitantes,  alta  de  32%.  Os  dados  são  do  Sistema  de  Informações  sobre 
Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, segundo o IBGE.

As mortes por homicídios atingiram, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres no 
período, diz o IBGE. Só em 2007, o índice era de 47,7 para eles e de 3,9 para elas, uma proporção, nesse 
caso, 12 vezes maior. Em 1992, era de 35,6 para os homens e de 3,2 para as mulheres.

Segundo  estudo,  o  coeficiente  geral  de  mortes,  que  cresceu  de  1992  a  2003,  apresenta  uma 
tendência de queda a partir de 2004.

Por estado
O estado de Alagoas tinha, em 2007, a maior taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 

mil habitantes, seguido do Espírito Santo, com 53,3, e de Pernambuco, com taxa de 53. O estado do Rio de 
Janeiro ocupava o quarto lugar, com coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitantes, e também caiu em 
relação a 2004, quando era de 50,8.

As menores taxas estavam, em 2007, em Santa Catarina (10,4), Piauí (12,4) e São Paulo (15,4). 
De modo geral, o menor índice está na Região Sul do país (21,4) e o maior, na Nordeste (29,6).

Segundo o relatório do IBGE, os óbitos por homicídios afetam a esperança de vida, que não é 
superior devido às mortes prematuras, sobretudo de jovens do sexo masculino. A criminalidade ocasiona, 
ainda segundo a pesquisa, grandes custos sociais e econômicos. Além das vidas perdidas, gera sequelas 
emocionais  às  famílias  das  vítimas,  elevados  custos  hospitalares  e  para  o  controle  da  violência,  e 
insegurança na população, interferindo negativamente na qualidade de vida.

Mortes por acidentes
O índice de mortes por acidentes de transportes também é visto com preocupação no relatório e 

era, em 2007, de 20,3 por 100 mil habitantes, diz a pesquisa, alta de 11% em relação a 1992, quando era de 
18,3 (incremento absoluto de dois óbitos por 100 mil habitantes no período)

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010 em 01/09/2010

1. Pode-se afirmar sobre o texto que

A. a taxa de homicídio cresceu nos últimos 10 anos cerca de 32%, atingindo, em média 15 vezes mais 
homens do que mulheres.

B. a taxa que crescia a cada ano o equivalente a 32%, nos últimos 3 anos (entre os anos de 2007 e 2010) 
apresentou estabilidade.

C. em 2007 o índice era de 46,7 para eles e de 3,9 para elas, uma proporção, nesse caso, 12 vezes maior.

D. a taxa de mortes por homicídio no país aumentou de 19,2 (em 1992) para 25,4 (em 2007) a cada 100 
mil habitantes, alta de 33%.

E. o coeficiente geral de mortes, que cresceu entre os anos de 1992 e 2003, apresenta, a partir de 2004, 
uma tendência de queda.

2. Segundo o texto, pode-se afirmar que em 2007

A. os maiores índices concentram-se, de modo geral, nas regiões Sudeste e Nordeste, respectivamente.

B. o Espírito Santo, apresentava um índice de 53,3 e Pernambuco, por sua vez, uma taxa de 50.

C. o estado de Alagoas tinha, em 2007, a menor taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 mil 



habitantes.

D. os estados elencados, Santa Catarina, Piauí e São Paulo, representam a região sul, ou seja, a região 
com as menores taxas de homicídio

E. o Rio de Janeiro apresentava um coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitantes, e também caiu em 
relação a 2004, quando era de 50,8.

3. Segundo o relatório do IBGE, a criminalidade ocasiona

A. custos econômicos, ainda que eles sejam baixos. 

B. baixos custos hospitalares já que se tratam de óbitos.

C. exclusivamente sequelas emocionais às famílias das vítimas.

D. segurança na população, interferindo positivamente na qualidade de vida.

E. altos custos socieconômicos e sequelas emocionais às famílias das vítimas.

4. O índice de mortes por acidentes de transportes também é visto com preocupação no relatório e era, em 
2007, de 20,3 por 100 mil habitantes, diz a pesquisa, alta de 11% em relação a 1992, quando era de 18,3. 
NÃO se pode afirmar sobre o fragmento acima que

A. “também” soma “preocupação” ao relatório.

B. houve alta de 11% em relação a 1992.

C. em 1992 o índice era de 18,3 e em 2007 de 20,3.

D. 18,3 em 1992 corresponde a 20,3 por 100 mil habitantes.

E. na comparação utilizou-se 100 mil habitantes como parâmetro.

5. NÃO se pode afirmar sobre o texto que

A. taxa de homicídios cresceu 32% em 15 anos no país. 

B. as menores taxas estavam, em 2007, em Santa Catarina (10,4).

C. mortes atingiram, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres

D. o  estado  do  Rio  de  Janeiro  ocupava  o  terceiro  lugar,  com coeficiente  de  41,5  a  cada  100  mil 
habitantes.

E. o estado de Alagoas tinha, em 2007, a maior taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 mil 
habitantes.

MATEMÁTICA
6. A professora Maria pediu aos alunos que contassem quantos números impares há entre 14 e 192. Luiz 
resolveu o problema em três minutos e a professora disse que estava correto. Qual o resultado encontrado 
por Luiz?

A. 178.

B. 89.

C. 93.

D. 15.

E. 183.

7. Um restaurante recém inaugurado em Curitiba, oferece no cardápio 2 saladas (Opção 1: alface e tomate e 
Opção 2: rúcula e cebola), 4 tipos de carne (Opção 1: bife acebolado, Opção 2: carne de porco assada, 
Opção 3: frango grelhado com alcaparras, Opção 4: peixe frito), 5 variedades de bebidas (Opção 1: água 
com gás, Opção 2: água sem gás, Opção 3: suco de laranja natural, Opção 4: suco de uva de latinha, Opção 



8.: suco de pêssego de latinha) e 3 sobremesas (Opção 1: pudim, Opção 2: sagú e Opção 3: salada de 
frutas). Moisés deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras o 
garçom poderá atender o pedido do freguês?

A. 14.

B. 25.

C. 120.

D. 138.

E. 24.

8.  De  todos  os  empregados  da  firma  Fantasia,  30%  optaram por  um plano  de  assistência  médica  e 
odontológica oferecido pela empresa aos empregados e seus dependentes, mediante desconto de R$ 35,00 
em folha de pagamento por pessoa. A empresa tem a matriz em Curitiba e somente duas filiais, uma em 
Londrina e uma em Foz do Iguaçu. 45% dos empregados trabalham na matriz e 20% dos empregados 
trabalham na filial  em Londrina.  Sabendo que 20% dos empregados da  capital  optaram pelo plano de 
assistência  médica  e  odontologia  e  que  35% dos  empregados da  filial  de  Londrina  o  fizeram,  qual  a 
porcentagem dos empregados da filial de Foz do Iguaçu que optaram pelo plano?

A. 38,00%.

B. 57,50%.

C. 17,80%.

D. 40,00%.

E. 23,00%.

9. De uma caixa contendo bolas verdes e amarelas, retiram-se 15 verdes, ficando a relação de 1 verde para 2 
amarelas.  Em seguida,  retiram-se  10  amarelas,  restando,  na  caixa,  bolas  na  razão  de  4  verdes  para  3 
amarelas. Determine quantas bolas, havia, inicialmente, na caixa.

A. 39.

B. 23.

C. 16.

D. 32.

E. 18.

10. Para ser aprovado direto e não precisar fazer o exame, Luiz precisa ter média igual ou superior a 7. Se 
ele obteve notas 3 e 8 nas provas parciais (que têm peso 1 cada uma), quanto precisa tirar no mínimo na 
prova final (que tem peso 2) para ser aprovado direto?

A. 5,5.

B. 6,5.

C. 3,5.

D. 7,5.

E. 8,5.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Com relação à história de Tupãssi, é correto afirmar que

A. desde o início da colonização, na década de 1950, a maioria da população de Tupãssi sempre ocupou 
a área urbana.

B. os povoadores de Tupãssi vieram todos do Norte do Paraná.



C. as  terras  do  município  de  Tupãssi  foram colonizadas  pela  Colonizadora  Norte  do  Paraná,  que 
colonizou, também, terras de Assis Chateaubriand, município ao qual pertenceu Tupãssi antes de sua 
emancipação.

D. Tupãssi chegou a pertencer ao município de Cascavel, quando se tornou distrito.

E. Tupãssi se emancipou na mesma data que o município de Guaíra.

12.Com relação ao urbano e ao rural, é correto afirmar que

A. a tecnologia usada para a produção agrícola no Brasil garante alta produtividade independentemente 
das condições do clima.

B. a migração no Brasil provocou uma distribuição homogênea de sua população pelo território de todos 
os estados.

C. o êxodo rural é a migração do campo para a cidade.

D. as mudanças tecnológicas não ocorreram na produção agropecuária e se concentraram, unicamente, 
no setor industrial.

E. o aumento da população brasileira no século XX não aconteceu nas cidades do interior.

13. “Com o comprometimento dos três níveis de governo, Federal, Estadual e Municipal, e a experiência 
dos  Jogos  Pan-americanos  Rio  2007,  o  Rio  de  Janeiro  dá  claros  sinais  de  que  já  está  se  preparando 
ativamente para receber os Jogos Olímpicos e encantar o mundo com uma celebração inesquecível para 
todo o Movimento Olímpico”, disse Carlos Arthur Nuzman, Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.” 
www.rio2016.org.br, acessado em 27/09/2010.

De acordo com o texto, é correto afirmar que

A. a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil em 2016 foi uma decisão dos deputados e senadores, 
sendo compromisso apenas do governo federal.

B. o Presidente do Comitê Olímpico informou que o Rio de Janeiro apresenta condições de receber os 
jogos olímpicos e causar impressão positiva.

C. o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os Correios não devem patrocinar equipes     de 
esportes coletivos do Brasil.

D. o Rio de Janeiro não tem condições de se preparar para receber os Jogos Olímpicos.

E. no Brasil, os patrocínios esportivos são feitos somente por empresas públicas.

14.  O Brasil,  de acordo com a sua constituição de 1988,  é uma república federativa.  Com relação aos 
poderes da república, é correto afirmar que

A. ao poder judiciário compete a elaboração das leis.

B. o Brasil tem eleições diretas para todos os cargos dos poderes da república.

C. atualmente, os municípios das capitais dos estados não têm eleições diretas para prefeito.

D. o poder executivo é exercido por deputados e senadores, eleitos a cada quatro anos.

E. O ato  de  vetar  leis  ou  parte  de  leis  é  atribuição  de  cargos  executivos,  exercidos  por  prefeitos, 
governadores e presidente.

15.Assinale a alternativa correta.

A. Uma  parcela  significativa  de  economistas  brasileiros  concordam que  o  uso  de  biocombustíveis 
provoca, proporcionalmente, menos impactos ambientais que o uso de combustíveis fósseis.

B. Há unanimidade total entre todos os climatologistas de que o aquecimento global está ocorrendo em 
todo o planeta Terra.



C. A mata ciliar é o cultivo de florestas para o abastecimento da indústria moveleira, sendo de interesse 
do agronegócio.

D. A modernização agrícola foi a aplicação de tecnologia para melhorar a preservação ambiental e o 
equilíbrio dos biomas.

E. Os  países  desenvolvidos  da  Europa  preservaram  as  suas  florestas  nativas,  motivo  pelo  qual 
pressionam o Brasil para preservar a Amazônia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ENFERMEIRO
16.  No pós-operatório, uma paciente ficou cerca de 10 horas sem urinar e começou a apresentar bexiga 
palpável  e  sensação  de  desconforto  em abdome inferior.  Considerando  esse  quadro  clínico  assinale  a 
alternativa correta em relação a primeira conduta que a enfermeira da unidade cirúrgica deve tomar.

A. Sentar a paciente para favorecer a micção.

B. Estimular a micção por meio do barulho, visão da água corrente e irrigação do períneo com água 
morna.

C. Manter uso contínuo de fralda.

D. Solicitar ao cirurgião a prescrição de cateterismo.

E. Realizar cateterização vesical de alívio.

17. No que se refere  à  terminologia utilizada  no controle  de infecção hospitalar,  assinale  a alternativa 
INCORRETA.

A. Isolamento é um quarto privativo destinado à internação do paciente com suspeita ou confirmação de 
doença infecto-contagiosa, podendo também ser utilizado para a proteção do paciente com baixa 
imunidade.

B. É denominado portador a pessoa ou animal que não apresenta sintomas clinicamente reconhecíveis 
de  uma determinada  doença  transmissível  ao  ser  examinado,  mas  que está  albergando o  agente 
etiológico respectivo.

C. Uma doença infecciosa é qualquer doença causada por um agente biológico, como vírus, bactéria ou 
parasita ou por causa física, como queimadura ou intoxicação química.

D. Contaminação  é  a  presença  de  um agente  infeccioso,  seja  em pessoas,  lugares,  substâncias  ou 
objetos.

E. Fonte  de  infecção  pode  ser  pessoa,  animal,  objeto  ou  substância  a  partir  da  qual  o  agente  é 
transmitido para o hospedeiro.

18. Em relação às doenças pulmonares, assinale a alternativa INCORRETA.

A. Edema pulmonar é o acúmulo de fluido nos pulmões que dificultada a troca gasosa e pode causar 
insuficiência respiratória.

B. Bronquite aguda, que geralmente é causada por vírus ou bactérias e pode durar diversos dias ou 
semanas, tem como sintoma característico principal a tosse e geralmente faz parte de uma síndrome 
chamada DPOC.

C. Tromboembolismo pulmonar é o bloqueio da artéria pulmonar ou um de seus ramos, geralmente 
ocorrendo quando um trombo venoso profundo se desloca de seu local de formação e impede o 
fornecimento sanguíneo arterial a um dos pulmões.

D. Enfisema pulmonar é uma doença pulmonar obstrutiva crônica caracterizada pela dilatação excessiva 
dos  alvéolos  pulmonares,  o  que  causa  a  perda  de  capacidade  respiratória  e  uma  oxigenação 
insuficiente.

E. Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença crônica, progressiva e irreversível que 
acomete os pulmões e tem como principais características a destruição dos alvéolos.



19.  No  tratamento  inicial  de  queimaduras  térmicas  de  um paciente,  as  ações  de  enfermagem devem 
priorizar

A. as lesões da pele

B. as lesões pulmonares

C. a reposição volêmica

D. as lesões de mucosas

E. a presença de bolhas

20. Assinale qual das seguintes ações de enfermagem minimiza a dispneia. 

A. Manter o cliente aquecido.

B. Manter as mucosas oral e nasal úmidas.

C. Elevar a cabeceira do leito.

D. Mudar o decúbito.

E. Fazer tapotagem.

21.  A transmissão  de  micro-organismos  de  pacientes  colonizados  ou  infectados  para  outros  pacientes, 
visitantes e profissionais de saúde pode ser evitada ou prevenida ao se adotar o isolamento ou precauções 
definidas pelo Serviço de Controle de Infecção, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Em 
relação à necessidade de precauções, assinale a alternativa INCORRETA.

A. Para o diagnóstico de AIDS utiliza-se a precaução universal.

B. Para o diagnóstico de AIDS e diarreia utiliza-se a precaução de contato.

C. Para o diagnóstico de sarampo e tuberculose utiliza-se a precaução aérea.

D. Para o diagnóstico de influenza utiliza-se a precaução respiratória.

E. Para pacientes com queimadura utiliza-se a precaução de contato.

22.  As  complicações  pós-operatórias  podem  interferir  no  resultado  esperado  da  cirurgia  bem  como 
prolongar a hospitalização do paciente. Nesse sentido, o enfermeiro desempenha uma função fundamental 
na  tentativa  de  evitar  complicações e  no  reconhecimento imediato de  sinais  e  sintomas.  Diante  disso, 
assinale a alternativa que indica as ações que NÃO devem ser realizadas no pós-operatório imediato. 

A. Observar no local da ferida operatória a presença de sangramento.

B. Monitorar o estado hídrico através dos sinais vitais  e balanço hídrico como forma de identificar 
sinais de hemorragia.

C. Monitorar os sinais vitais frequentemente até que estejam estáveis, como forma de identificar choque 
hipovolêmico.

D. Avaliar a frequência respiratória, coloração da pele e mucosas que indiquem atelectasia.

E. Fazer o paciente deambular, assim que passar o efeito da anestesia.

23. Considerando os sinais e sintomas neurológicos e seus significados, é INCORRETO afirmar que

A. anisocoria é a desigualdade no diâmetro das pupilas.

B. ataxia é a falta de coordenação dos movimentos motores.

C. plegia é o mesmo que paralisia.

D. paresia é o aumento da força muscular.

E. parastesia é a diminuição da sensibilidade.



24. A lavagem das mãos é, isoladamente, uma das ações mais importantes e eficazes para a prevenção e 
controle das infecções hospitalares. Em relação a esse cuidado, é INCORRETO afirmar que

A. o uso das luvas, não dispensa a lavagem das mãos, antes e após a realização de procedimentos de 
enfermagem.

B. a lavagem correta das mãos impede que se leve micro-organismos de um paciente para o outro, que 
contamine o material, o ambiente e a si mesmo.

C. a lavagem das mãos dever ser feita antes e após a realização de qualquer procedimento.

D. a lavagem das mãos proporciona a remoção da flora bacteriana transitória.

E. a lavagem das mãos deve ser efetuada antes e após a realização de procedimentos de enfermagem 
para evitar a infecção cruzada, exceto em procedimentos limpos ou estéreis.

25. A úlcera de pressão é uma área localizada de necrose celular que tende a se desenvolver quando o tecido 
mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por um período prolongado de 
tempo. Sobre os cuidados preventivos é INCORRETO afirmar que

A. a prevenção deve iniciar-se com orientações adequadas e estímulo ao paciente e seus familiares, 
salientando a importância da autodisciplina e da participação e colaboração durante o tratamento 
clínico.

B. as ações preventivas dos cuidados referem-se à atenção constante às alterações da pele, identificação 
dos pacientes de alto risco e manutenção da higiene do paciente e leito.

C. atenção a mudança de decúbito, aliviando a pressão e massagem de conforto, além de outras medidas 
como a movimentação passiva dos membros, deambulação precoce, recreação.

D. a secagem e aquecimento da comadre antes do uso no paciente, dieta e controle de ingestão líquida 
não são fatores que interferem no desenvolvimento de úlceras por pressão.

E. os indivíduos restritos ao leito ou cadeira, ou aqueles que são incapazes de se posicionar são os mais 
propensos para a formação de úlceras por pressão, portanto devem receber atenção sistematizada 
para evitar fatores adicionais que resultem na lesão do tecido.

26. Considerando o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA.

A. O registro de forma clara, objetiva e completa das informações referentes ao processo de cuidar do 
enfermeiro é um dever que esta previsto no seu código de ética.

B. Em seu exercício profissional,  todo registro efetuado pelo enfermeiro deve ser  identificado com 
assinatura, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem.

C. O enfermeiro que divulga fatos ou casos que ocorrem em seu local de trabalho, possibilitando a 
identificação dos envolvidos, fere o código de ética profissional e pode sofrer penalidades por tal 
comportamento. 

D Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou seu representante 
legal.

E. O enfermeiro deve assegurar à pessoa, família, e coletividade assistência de enfermagem livre de 
danos decorrente de imperícia , negligência ou imprudência.

27. Sobre a assistência de enfermagem ao paciente ortopédico é correto afirmar que

A. entre  as possíveis  complicações do aparelho gessado,  incluem-se úlceras  de pressão,  redução do 
retorno venoso, e predisposição ao tromboembolismo.

B. o aparelho gessado permite a mobilização do paciente, mas não restringe o movimento da parte do 
corpo que ele envolve. 

C. a fratura exposta não apresenta riscos de osteomielite, gangrena gasosa e tétano. 

D. a  doença  tromboembólica  é  uma das  mais  raras  e  graves  complicações  que  podem ocorrer  em 



pacientes no pós-operatório ortopédico. 

E. fratura cominutiva ocorre quando o osso sai da articulação . 

28.  Ao  realizar  a  introdução  de  uma  sonda  nasoentérica,  o  enfermeiro  não  deve  fazer  o  seguinte 
procedimento: 

A. Colocar o paciente em posição de Fowler. 

B. Confirmar a colocação correta da sonda através de raio X.

C. Lubrificar a sonda antes de introduzir.

D. Fixar imediatamente a sonda.

E. Orientar o paciente a respirar pela boca. 

29.  Um paciente  com sinais  e  sintomas  de  ansiedade,  dispneia  intensa,  sensação  de  morte  iminente, 
sudorese abundante, tosse e expectoração aerada e à ausculta pulmonar presença de estertoração abundante, 
apresenta um quadro de 

A. embolia pulmonar.

B. choque cardiogênico.

C. hemoptise.

D. acidente vascular cerebral.

E. edema agudo de pulmão.

30. A hipertensão arterial é um importante fator de risco para a doença cardiovascular, seja na forma de 
doença isquêmica, insuficiência cardíaca, ou doença cerebrovascular. Sabe-se que a mudança de hábitos 
alimentares e no estilo de vida contribui para a redução da pressão arterial. Analisando o exposto, assinale a 
alternativa que NÃO corresponde com a redução da pressão arterial. 

A. A redução do peso.

B. A redução da ingestão de sódio e de potássio.

C. Dieta com pouco teor de gordura, e rica em frutas e vegetais.

D. Diminuição ou abolição do álcool.

E. Atividade física. 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TUPÃSSI

FISIOTERAPEUTA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de FISIOTERAPEUTA que é constituída de 
quatro matérias (apresentadas na seguinte ordem:  Língua Portuguesa,  Matemática, Conhecimentos Ge-
rais e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 5, 5 e 15 questões objetivas; 
cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a 
impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será anulada a questão sem alternativa assinalada ou com duas ou mais alternativas assinaladas. Para preen-
cher, é necessário utilizar a caneta de tinta preta fornecida pelos fiscais, sendo vedado o uso de qualquer ou-
tro tipo de caneta.

4. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:00 horas, sob pena de desclas-
sificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há pre-
visão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é per-
mitido anotar as respostas dadas.



LÍNGUA PORTUGUESA
Taxa de homicídios cresce 32% em 15 anos no país, aponta IBGE.

Dados são da publicação Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Mortes atingiram, em média, 10 ve-
zes mais os homens do que as mulheres.

A taxa de homicídios no país cresceu 32% em 15 anos, segundo dados divulgados nesta quarta-fei-
ra (1º de setembro) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da publicação Indi-
cadores de Desenvolvimento Sustentável de 2010.

Segundo o estudo, a taxa de mortes por homicídio no país aumentou de 19,2 em 1992 para 25,4 
em 2007 a cada 100 mil habitantes, alta de 32%. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalida-
de (SIM), do Ministério da Saúde, segundo o IBGE.

As mortes por homicídios atingiram, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres no 
período, diz o IBGE. Só em 2007, o índice era de 47,7 para eles e de 3,9 para elas, uma proporção, nesse 
caso, 12 vezes maior. Em 1992, era de 35,6 para os homens e de 3,2 para as mulheres.

Segundo estudo, o coeficiente geral de mortes, que cresceu de 1992 a 2003, apresenta uma tendên-
cia de queda a partir de 2004.

Por estado
O estado de Alagoas tinha, em 2007, a maior taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 

mil habitantes, seguido do Espírito Santo, com 53,3, e de Pernambuco, com taxa de 53. O estado do Rio de 
Janeiro ocupava o quarto lugar, com coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitantes, e também caiu em rela-
ção a 2004, quando era de 50,8.

As menores taxas estavam, em 2007, em Santa Catarina (10,4), Piauí (12,4) e São Paulo (15,4). 
De modo geral, o menor índice está na Região Sul do país (21,4) e o maior, na Nordeste (29,6).

Segundo o relatório do IBGE, os óbitos por homicídios afetam a esperança de vida, que não é su-
perior devido às mortes prematuras, sobretudo de jovens do sexo masculino. A criminalidade ocasiona, ain-
da segundo a pesquisa, grandes custos sociais e econômicos. Além das vidas perdidas, gera sequelas emoci-
onais às famílias das vítimas, elevados custos hospitalares e para o controle da violência, e insegurança na 
população, interferindo negativamente na qualidade de vida.

Mortes por acidentes
O índice de mortes por acidentes de transportes também é visto com preocupação no relatório e 

era, em 2007, de 20,3 por 100 mil habitantes, diz a pesquisa, alta de 11% em relação a 1992, quando era de 
18,3 (incremento absoluto de dois óbitos por 100 mil habitantes no período)

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010 em 01/09/2010

1. Pode-se afirmar sobre o texto que

A. a taxa de homicídio cresceu nos últimos 10 anos cerca de 32%, atingindo, em média 15 vezes mais 
homens do que mulheres.

B. a taxa que crescia a cada ano o equivalente a 32%, nos últimos 3 anos (entre os anos de 2007 e 2010) 
apresentou estabilidade.

C. em 2007 o índice era de 46,7 para eles e de 3,9 para elas, uma proporção, nesse caso, 12 vezes maior.

D. a taxa de mortes por homicídio no país aumentou de 19,2 (em 1992) para 25,4 (em 2007) a cada 100 
mil habitantes, alta de 33%.

E. o coeficiente geral de mortes, que cresceu entre os anos de 1992 e 2003, apresenta, a partir de 2004, 
uma tendência de queda.

2. Segundo o texto, pode-se afirmar que em 2007

A. os maiores índices concentram-se, de modo geral, nas regiões Sudeste e Nordeste, respectivamente.

B. o Espírito Santo, apresentava um índice de 53,3 e Pernambuco, por sua vez, uma taxa de 50.

C. o estado de Alagoas tinha, em 2007, a menor taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 mil 



habitantes.

D. os estados elencados, Santa Catarina, Piauí e São Paulo, representam a região sul, ou seja, a região 
com as menores taxas de homicídio

E. o Rio de Janeiro apresentava um coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitantes, e também caiu em re-
lação a 2004, quando era de 50,8.

3. Segundo o relatório do IBGE, a criminalidade ocasiona

A. custos econômicos, ainda que eles sejam baixos. 

B. baixos custos hospitalares já que se tratam de óbitos.

C. exclusivamente sequelas emocionais às famílias das vítimas.

D. segurança na população, interferindo positivamente na qualidade de vida.

E. altos custos socieconômicos e sequelas emocionais às famílias das vítimas.

4. O índice de mortes por acidentes de transportes também é visto com preocupação no relatório e era, em 
2007, de 20,3 por 100 mil habitantes, diz a pesquisa, alta de 11% em relação a 1992, quando era de 18,3. 
NÃO se pode afirmar sobre o fragmento acima que

A. “também” soma “preocupação” ao relatório.

B. houve alta de 11% em relação a 1992.

C. em 1992 o índice era de 18,3 e em 2007 de 20,3.

D. 18,3 em 1992 corresponde a 20,3 por 100 mil habitantes.

E. na comparação utilizou-se 100 mil habitantes como parâmetro.

5. NÃO se pode afirmar sobre o texto que

A. taxa de homicídios cresceu 32% em 15 anos no país. 

B. as menores taxas estavam, em 2007, em Santa Catarina (10,4).

C. mortes atingiram, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres

D. o estado do Rio de Janeiro ocupava o terceiro lugar, com coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitan-
tes.

E. o estado de Alagoas tinha, em 2007, a maior taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 mil 
habitantes.

MATEMÁTICA
6. A professora Maria pediu aos alunos que contassem quantos números impares há entre 14 e 192. Luiz re-
solveu o problema em três minutos e a professora disse que estava correto. Qual o resultado encontrado por 
Luiz?

A. 178.

B. 89.

C. 93.

D. 15.

E. 183.

7. Um restaurante recém inaugurado em Curitiba, oferece no cardápio 2 saladas (Opção 1: alface e tomate e 
Opção 2: rúcula e cebola), 4 tipos de carne (Opção 1: bife acebolado, Opção 2: carne de porco assada, Op-
ção 3: frango grelhado com alcaparras, Opção 4: peixe frito), 5 variedades de bebidas (Opção 1: água com 
gás, Opção 2: água sem gás, Opção 3: suco de laranja natural, Opção 4: suco de uva de latinha, Opção 8.:  



suco de pêssego de latinha) e 3 sobremesas (Opção 1: pudim, Opção 2: sagú e Opção 3: salada de frutas). 
Moisés deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras o garçom 
poderá atender o pedido do freguês?

A. 14.

B. 25.

C. 120.

D. 138.

E. 24.

8. De todos os empregados da firma Fantasia, 30% optaram por um plano de assistência médica e odontoló-
gica oferecido pela empresa aos empregados e seus dependentes, mediante desconto de R$ 35,00 em folha 
de pagamento por pessoa. A empresa tem a matriz em Curitiba e somente duas filiais, uma em Londrina e 
uma em Foz do Iguaçu. 45% dos empregados trabalham na matriz e 20% dos empregados trabalham na fili-
al em Londrina. Sabendo que 20% dos empregados da capital optaram pelo plano de assistência médica e 
odontologia e que 35% dos empregados da filial de Londrina o fizeram, qual a porcentagem dos emprega-
dos da filial de Foz do Iguaçu que optaram pelo plano?

A. 38,00%.

B. 57,50%.

C. 17,80%.

D. 40,00%.

E. 23,00%.

9. De uma caixa contendo bolas verdes e amarelas, retiram-se 15 verdes, ficando a relação de 1 verde para 2 
amarelas. Em seguida, retiram-se 10 amarelas, restando, na caixa, bolas na razão de 4 verdes para 3 amare-
las. Determine quantas bolas, havia, inicialmente, na caixa.

A. 39.

B. 23.

C. 16.

D. 32.

E. 18.

10. Para ser aprovado direto e não precisar fazer o exame, Luiz precisa ter média igual ou superior a 7. Se 
ele obteve notas 3 e 8 nas provas parciais (que têm peso 1 cada uma), quanto precisa tirar no mínimo na 
prova final (que tem peso 2) para ser aprovado direto?

A. 5,5.

B. 6,5.

C. 3,5.

D. 7,5.

E. 8,5.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Com relação à história de Tupãssi, é correto afirmar que

A. desde o início da colonização, na década de 1950, a maioria da população de Tupãssi sempre ocupou 
a área urbana.

B. os povoadores de Tupãssi vieram todos do Norte do Paraná.



C. as terras do município de Tupãssi foram colonizadas pela Colonizadora Norte do Paraná, que coloni-
zou,  também, terras  de  Assis  Chateaubriand,  município  ao qual  pertenceu  Tupãssi  antes  de  sua 
emancipação.

D. Tupãssi chegou a pertencer ao município de Cascavel, quando se tornou distrito.

E. Tupãssi se emancipou na mesma data que o município de Guaíra.

12.Com relação ao urbano e ao rural, é correto afirmar que

A. a tecnologia usada para a produção agrícola no Brasil garante alta produtividade independentemente 
das condições do clima.

B. a migração no Brasil provocou uma distribuição homogênea de sua população pelo território de todos 
os estados.

C. o êxodo rural é a migração do campo para a cidade.

D. as mudanças tecnológicas não ocorreram na produção agropecuária e se concentraram, unicamente, 
no setor industrial.

E. o aumento da população brasileira no século XX não aconteceu nas cidades do interior.

13. “Com o comprometimento dos três níveis de governo, Federal, Estadual e Municipal, e a experiência 
dos Jogos Pan-americanos Rio 2007, o Rio de Janeiro dá claros sinais de que já está se preparando ativa-
mente para receber os Jogos Olímpicos e encantar o mundo com uma celebração inesquecível para todo o 
Movimento Olímpico”, disse Carlos Arthur Nuzman, Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.” 
www.rio2016.org.br, acessado em 27/09/2010. 

De acordo com o texto, é correto afirmar que

A. a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil em 2016 foi uma decisão dos deputados e senadores, sen-
do compromisso apenas do governo federal.

B. o Presidente do Comitê Olímpico informou que o Rio de Janeiro apresenta condições de receber os 
jogos olímpicos e causar impressão positiva.

C. o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os Correios não devem patrocinar equipes     de es-
portes coletivos do Brasil.

D. o Rio de Janeiro não tem condições de se preparar para receber os Jogos Olímpicos.

E. no Brasil, os patrocínios esportivos são feitos somente por empresas públicas.

14. O Brasil, de acordo com a sua constituição de 1988, é uma república federativa. Com relação aos pode-
res da república, é correto afirmar que

A. ao poder judiciário compete a elaboração das leis.

B. o Brasil tem eleições diretas para todos os cargos dos poderes da república.

C. atualmente, os municípios das capitais dos estados não têm eleições diretas para prefeito.

D. o poder executivo é exercido por deputados e senadores, eleitos a cada quatro anos.

E. O ato de vetar leis ou parte de leis é atribuição de cargos executivos, exercidos por prefeitos, gover-
nadores e presidente.

15.Assinale a alternativa correta.

A. Uma parcela significativa de economistas brasileiros concordam que o uso de biocombustíveis pro-
voca, proporcionalmente, menos impactos ambientais que o uso de combustíveis fósseis.

B. Há unanimidade total entre todos os climatologistas de que o aquecimento global está ocorrendo em 
todo o planeta Terra.



C. A mata ciliar é o cultivo de florestas para o abastecimento da indústria moveleira, sendo de interesse 
do agronegócio.

D. A modernização agrícola foi a aplicação de tecnologia para melhorar a preservação ambiental e o 
equilíbrio dos biomas.

E. Os países desenvolvidos da Europa preservaram as suas florestas nativas, motivo pelo qual pressio-
nam o Brasil para preservar a Amazônia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISIOTERAPEUTA
16. Em muitos casos de insuficiência respiratória aguda (IRpA), o manuseio imediato ocorre através do uso 
da ventilação mecânica invasiva (VMI) e da intubação traqueal como suporte de vida nos pacientes com so-
frimento ventilatório. Em relação a esta afirmação é INCORRETO dizer:

A. Apesar das VMI ser grandemente empregada nos Centros de Tratamento Intensivo (CTI), sua utili-
zação predispõe riscos aos pacientes. As complicações relacionadas ao seu uso incluem toxicidade 
pelo uso do oxigênio lesão traqueal, diminuição do débito cardíaco, volutrauma e/ou barotrauma.

B. As técnicas de fisioterapia respiratória (FR), objetivando o aumento da permeabilidade das vias aé-
reas e prevenção do acúmulo de secreções brônquicas, são amplamente utilizadas nos CTI.

C. Dentre outras, as técnicas desobstrutivas incluem: a aspiração traqueal, compressão torácica manual 
(CTM), drenagem postural (DP) e hiper-insuflação manual (HM).

D. Os pacientes em VMI tendem a acumular secreções respiratórias devido à tosse ineficaz, em detri-
mento ao fechamento da glote e prejuízo no transporte do muco pela presença do tubo traqueal. A re-
tenção de secreção contribui para episódios de hipoxemia, atelectasia, hemotórax e pneumonia asso-
ciada ao ventilador.

E. Acredita-se que a higiene brônquica proporciona melhora na mecânica respiratória através do au-
mento da complacência pulmonar dinâmica e diminuição da resistência do sistema respiratório.

17. Surgida no final da década de 40, a Fisioterapia Neurológica, hoje conhecida por Fisioterapia Neurofun-
cional, Foi amplamente difundida em nosso meio por pesquisadores como: Bobath, Kabat, Rood, Brunns-
trom e Knott. Das opções abaixo qual alternativa é INCORRETA? 

A. A ataxia de Friedreich é uma doença neurodegenerativa, caracterizada por lesão no bulbo cerebral, 
responsável pelo equilíbrio, propriocepção e coordenação. Por isso, caracteriza-se pela presença de 
ataxia, disartria, alterações das sensibilidades (inicialmente proprioceptiva), diminuição ou ausência 
de reflexos membros inferiores, sinais piramidais, escoliose e deformidades nos membros.

B. Na Doença de Parkinson: degenerativa, progressiva e crônica. A lesão ocorre pela perda de neurôni-
os do SNC em uma região conhecida como substância negra. O quadro clínico se caracteriza por: 
tremor, bradicinesia, rigidez muscular, alterações posturais e quedas frequentes. Dentre os objetivos 
de tratamento estão estimular reações de equilíbrio treinar sentar e levantar. A lesão ocorre pela per-
da de neurônios do SNC em uma região conhecida como substância negra.

C. Considerando-se que, seja qual for o método, o objetivo geral é promover o aprendizado ou reapren-
dizado motor desenvolvendo nos pacientes a capacidade de executar atividades motoras o mais pró-
ximo possível do normal.

D. O tratamento é globalizado e tem como objetivos principais: prevenir deformidades, orientar a famí-
lia, normalizar o tônus postural, melhorar habilidades cognitivas e de memória, reintegrar o paciente 
a sociedade, diminuir padrões patológicos, prevenir instalação de doenças pulmonares ou qualquer 
outra intercorrência, manter ou aumentar a amplitude de movimento.

E.  O diagnóstico de PC usualmente envolve retardo ou atraso no desenvolvimento motor, persistência 
de reflexos primitivos, presença de reflexos anormais, e o fracasso do desenvolvimento dos reflexos 
protetores, tal como a resposta de pára-quedas, caracterizada pela extensão dos braços como se a cri-
ança fosse apoiar-se e com isso apoio do corpo sobre os braços.

18. Com relação aos meniscos do joelho, indique a opção que contenha as informações INCORRETAS.



A. A zona central livre dos meniscos é avascular e corresponde à região das fibras radiais.

B. Os ligamentos de Wrisberg e Humprey se projetam para o corno posterior do menisco lateral. 

C. O menisco medial é o mais frequentemente lesado em função de receber poucas projeções ligamen-
tares o que o torna mais móvel que o menisco lateral.

D. O menisco medial tem forma de C, é menos móvel e tem maior incidência à lesões.

E. O menisco lateral tem forma de O, é mais móvel e tem menor incidência à lesões.

19. As lesões degenerativas e traumáticas que afetam o manguito rotador (MR) estão entre as mais frequen-
tes causas de dor no ombro, merecendo uma atenção cada vez maior no diagnóstico e tratamento, sendo 
considerado hoje patologia que exige equipe multidisciplinar. Considerando a patologia, qual a alternativa 
verdadeira?

A. O manguito rotador: faixa tendinosa formada por um aglomerado de inserções tendinosas dos mús-
culos subescapular, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo maior.

B. Quanto ao tamanho, a ruptura pode ser pequena (menor que 1,0 cm), média (menor que 3,0 cm), 
grande (menor que 5,0 cm) ou maciça (maior que 10,0 cm).

C. De acordo com Charles Neer, a patologia do MR pode ser classificada em 03 estágios: I ) edema, in-
flamação e hemorragia da bursa e dos tendões do MR, ocorrendo principalmente em jovens. II ) es-
pessamento da bursa e fibrose dos tendões, ocorrendo em indivíduos entre 25 e 40 anos. III ) ruptura 
completa do MR, associada com alterações ósseas da cabeça do úmero e do acrômio, ocorrendo em 
indivíduos acima de 60 anos.

D. O MR atua para estabilizar dinamicamente e equilibrar a cabeça do úmero em relação à glenóide, 
enquanto que o grupo muscular axial (deltóide e peitoral maior, etc.) age para mover o úmero: a rup-
tura do MR pode levar facilmente à perda da função do ombro em variados graus.

E. A classificação das rupturas quanto à espessura do tendão envolvido (parcial articular, parcial intra-
tendínea, parcial bursal), quanto à etiologia (degenerativa, traumática, hereditária e funcional).

20. A habilidade funcional em atividades de lazer, auto-cuidado e trabalho tem sido melhoradas devido a 
tecnologia de assistência,  destacando-se a órtese como importante  recurso no processo de reabilitação. 
Dentre as opções abaixo qual NÃO corresponde aos objetivos de utilização das órteses?

A. Servir como base para acessório de auto-ajuda e manter ou promover a amplitude de movimento de 
determinada articulação.

B. Substituir ou aumentar uma função, assim como substituir um membro.

C. Proteger a cicatrização de estruturas.

D. Prevenir ou corrigir deformidades.

E. Reduzir dor e oferecer repouso articular.

21. Tratando-se de processo inflamatório. Qual a alternativa INCORRETA?

A. Os tecidos unicelulares que não têm vasos por definição, não são capazes de montar uma resposta 
inflamatória.

B. Na inflamação crônica há presença de macrófagos, linfócitos e células plasmáticas.

C. Quando a inflamação é desencadeada por microorganismos trata-se de uma infecção.

D. A inflamação crônica faz parte do quadro clínico de doenças auto-imunes como artrite reumatóide e 
lupus eritematoso sistêmico.

E. O acúmulo de líquido pobre em proteínas no espaço extravascular, denomina-se exsudado.

22. A incidência de mulheres submetidas à mastectomia em virtude de uma neoplasia mamária que cursam 
com linfedema de membro superior ipsilateral é de aproximadamente um terço (JACOB et al, 1990). Exer-



cícios miolinfocinéticos são indicados para a atividade muscular e aumentar a amplitude de movimento das 
articulações envolvidas. Em relação à mastectomia qual alternativa está INCORRETA?

A. O acompanhamento psicológico se faz necessário.

B. Medidas higiênicas e dietéticas melhoram o trofismo cutâneo prevenindo infecções bacterianas e mi-
cóticas. As lesões que rompem a integridade da pele, como retirada de cutícula, depilação com lâmi-
nas, queimaduras, devem ser evitadas para não gerar portas de entrada a microorganismos patogêni-
cos.

C. A forma de tratamento para pacientes com linfedema que se mostra mais eficaz é a Terapia Física 
Complexa (TFC) engloba a drenagem linfática manual, cuidados com a pele, compressão e exercíci-
os miolinfocinéticos.

D. A cicatriz da cavidade axilar é outro fator limitativo do movimento devido à modificação da fisiolo-
gia das suas estruturas provocada pela remoção da lâmina célula-adiposa.

E. O sistema linfático origina-se nos espaços teciduais do corpo e consistem de capilares, vasos e duc-
tos linfáticos e respectivos linfonodos, possuindo órgãos relacionados, que são o baço, as tonsilas e a 
vesícula.

23. O termo “cadeia cinética” foi originalmente utilizado para analisar sistemas articulados em engenharia 
mecânica (STEINDLER, 1955), sugeriu que o corpo humano poderia funcionar como uma “cadeia” consti-
tuída por uma série de segmentos rígidos conectados por juntas. Em relação a “cadeia cinética fechada e ca-
deia cinética aberta”, qual alternativa é FALSA?

A. Os exercícios em cadeia cinética fechada (CCF) geram co-contração muscular e proporcionam maior 
estabilidade articular. além de reproduzirem movimentos funcionais comumente executados nas ati-
vidades de vida diária.

B. O princípio básico do exercício de cadeia cinética fechada: o segmento terminal ou distal permanece 
fixo durante todo um movimento, permitindo que as ações executadas pelo paciente se aproximem 
mais daquelas praticadas em sua atividade esportiva diária de lazer.

C. A cadeia cinética aberta (CCA), caracterizada pelos exercícios isotônicos e isocinéticos com o joelho 
em extensão tem sido descrita como não funcional, porque a ela faltam propriocepção articular, força 
de compressão tibiofemoral, contrações cinéticas musculares comuns em movimentos atléticos, além 
de produzir altas forças de compressão na articulação.

D. Um exercício de cadeia cinética fechada existe quando o segmento terminal ou distal está fixo, tal 
como levantar-se de uma cadeira ou abaixar-se.

E. Na cadeia cinética aberta são reproduzidos movimentos funcionais comumente executados nas ativi-
dades de vida diária.

24. A fascite plantar é definida classicamente como inflamação da fáscia plantar. O termo fascite plantar 
designa quadro doloroso no aspecto plantar do retropé, que tem como característica dor localizada, particu-
larmente ao primeiro apoio na manhã ou ao levantar-se após longo tempo sentado. Qual a alternativa está 
INCORRETA em relação à patologia?

A. Um sinal característico, encontrado ao exame físico, que consiste na flexão dorsal forçada dos dedos 
do pé, a qual tensiona a fáscia plantar e reproduz dor localizada, geralmente na inserção ao nível da 
tuberosidade medial do calcâneo. O local da palpação da dor pode fazer o diagnóstico diferencial 
com a patologia do coxim gorduroso e com a síndrome do túnel do tarso.

B. O tratamento preconizado inicialmente é conservador e consiste no emprego de antiinflamatórios 
não hormonais e no uso de palmilhas de material macio com suporte para o arco longitudinal medial 
e elevação do salto.

C. O termo fasceite ou fascite plantar é encontrado na bibliografia como sinônimo de esporão de calcâ-
neo. porém o quadro inicia-se com o esporão seguido da inflamação da fáscia.

D. Exercícios de alongamento da fáscia plantar e dos músculos da panturrilha devem ser realizados.



E. Alguns indivíduos beneficiam-se do uso de órteses no período noturno que mantém o tornozelo em 
flexão dorsal e, portanto, com a fáscia plantar alongada..

25. Paciente vítima de acidente durante mergulho, com fratura de vértebra cervical alta e suspeita de lesão 
medular. Apresenta ausência de murmúrio vesicular no hemitórax direito, macicez à percussão e diminui-
ção da expansibilidade de caixa torácica. Ao raio-x apresenta atelectasia total de pulmão direito. Desenvol-
ve Insuficiência Respiratória Aguda, mesmo com parâmetros ventilatórios elevados (modalidade pressão 
controlada com 18 cmH2O de pressão, PEEP de 12 cmH2O, FiO2 de 60%). Diante do caso apresentado, 
qual alternativa está correta?

A. Manobras de pressões expiratórias torácicas lentas em hemitórax esquerdo.

B. Aspiração de tubo orotraqueal.

C. Posicionamento do paciente em decúbito lateral esquerdo.

D. Ajuste da pressão controlada para 25 cmH2O acima do PEEP, associado à restrição manual de hemi-
tórax direito.

E. Postura em degravitação.

26. Segundo IBGE (2002) o crescimento da população de idosos é um fenômeno mundial e está ocorrendo 
a um nível sem precedentes. Considerando a continuidade das tendências das taxas de fecundidade e longe-
vidade da população brasileira, as estimativas para os próximos 20 anos indicam que a população idosa po-
derá exceder 30 milhões de pessoas, chegando a representar quase 13% da população. De acordo com a ge-
riatria e gerontologia, qual opção está INCORRETA?

A. Teste de levantar da cadeira em 30 segundos avalia a potência e capacidade anaeróbica alática, que 
representa atividade de alta intensidade e curta duração (até 30 segundos), mas que exige esforço 
máximo e necessita de uma liberação quase imediata de energia. Assim, esse teste de campo prático 
é destinado a avaliar a capacidade de transferência dessa energia imediata.

B. O teste da caminhada em 6 minutos (TC6') analisa a via de transferência de energia predominante-
mente aeróbica, pois considera-se o sistema aeróbico como de longo prazo e baixa intensidade, em 
que o consumo de oxigênio aumenta exponencialmente durante os primeiros minutos do exercício 
para atingir um platô entre o terceiro e o quarto minutos em atividade física estável.

C. A proporção de massa muscular no adulto jovem, que chega a 19%, cai para 12% no idoso. A sarco-
penia não está associada a níveis restritos de atividade, redução do metabolismo basal e da força 
muscular.

D. Em síntese,  a  diminuição  do  VO2máx no  decorrer  do  envelhecimento  advém da  diminuição da 
frequência cardíaca máxima, da massa muscular, da capacidade de redirecionamento do fluxo san-
guíneo e da capacidade dos músculos de utilizar o oxigênio.

E. O Perfil de Atividade Humana (PAH) é um questionário utilizado na avaliação do nível funcional e 
de atividade física, tanto para indivíduos saudáveis, em qualquer faixa etária, quanto para aqueles 
com algum grau de disfunção.

27. Segundo Teixeira e Prado (2009), a vertigem é uma queixa comum na população, mas pouco frequente 
em serviços de fisioterapia geral, talvez pelo desconhecimento de que recursos fisioterapêuticos podem ser 
utilizados para o tratamento das disfunções de origem otoneurológica. Em relação a reabilitação vestibular 
(RV) qual alternativa está INCORRETA?

A. O SNC possui uma característica ímpar, qual seria sua capacidade para adaptar-se às assimetrias 
oriundas do sistema labiríntico periférico. Este processo resulta da compensação vestibular decor-
rente de alterações das ativações neuronais ao nível do cerebelo e tronco encefálico em resposta aos 
conflitos sensoriais produzidos por patologias vestibulares.

B. A capacidade de reparação e adaptação do sistema vestibular é precária, quando metade do sistema 
está totalmente lesada, a recuperação funcional pode ser extremamente insatisfatória.



C. As estimulações plantares são realizadas através de técnicas proprioceptivas e de equilíbrio.

D. Dentre os principais objetivos da fisioterapia na RV temos: treinar a coordenação dos movimentos 
oculares, o equilíbrio estático e dinâmico, melhorar o condicionamento físico geral e possibilitar óti-
mo desempenho nas atividades funcionais.

E. A abordagem terapêutica do paciente vertiginoso deve ter caráter multidisciplinar e deve incluir tra-
tamento da causa, exercícios de reabilitação vestibular, medicamentos antivertiginosos, orientação 
nutricional, modificação de hábitos e aconselhamento psicológico, além de procedimentos cirúrgi-
cos.

28. A Insuficiência Cardíaca (IC),tornou-se a principal causa de hospitalização nos indivíduos acima 60 
anos. Aproximadamente 23 milhões (±2%) da população mundial são portadoras de IC e 2 milhões de no-
vos casos são diagnosticados a cada ano. Qual alternativa é verdadeira?

A. A IC não causa diminuição de força dos músculos respiratórios.

B. Raramente causa diminuição da resistência a fadiga, não ocasionando dispnéia que seria um sintoma 
limitante.

C. O treinamento dos músculos inspiratórios resulta em melhora funcional, aliviando a dispnéia.

D. A IC geralmente está associada ao diabetes, pneumonia e doença de chagas.

E. O Threshold (IMT) é um incentivador que fortalece a musculatura inspiratória, porém, contra-indica-
do na IC. 

29. Devido aos efeitos terapêuticos, o ultra-som tem se tornado ferramenta indispensável no tratamento fi-
sioterapêutico de alterações causadas por lesões e em diversas doenças. Em relação ao ultra-som é INCOR-
RETO afirmar:

A. É utilizado em lesões de tecidos moles com o intuito de acelerar a cicatrização, diminuir a rigidez ar-
ticular, reduzir dor e espasmo muscular. 

B. A aplicação no sistema músculo-esquelético principalmente na consolidação de fraturas, apresentan-
do bons resultados na formação e consolidação do calo ósseo, tanto em modelos animais, como em 
humanos.

C. Seu uso em pacientes pediátricos é controverso devido à possíveis distúrbios e danos à placa epifisá-
ria.

D. Dentro os seus objetivos estão: aumentar a síntese de colágeno e regeneração da inervação periféri-
ca.

E. O ultra-som pode diminuir a densidade de osteoblastos e inibir a secreção de matriz celular.

30. Nas últimas décadas, o enfoque da assistência ao pré-natal, ao parto e à maternidade em si tem sido bem 
diferenciado. Os programas multidisciplinares de preparação para o parto, caracterizados pelo desenvolvi-
mento de métodos educativos, atenção psicológica e preparo físico específico, estão se tornando comuns e 
cada vez mais procurados pela maioria das gestantes, com o objetivo de assegurar o controle sobre seu cor-
po e sua gestação, introduzindo-as na prática de exercícios que resultam em equilíbrio físico e psíquico, 
com consequente sensação de bem-estar (ARTAL,1999). Assim, considerando-se a fisioterapia na ginecolo-
gia e obstetrícia qual alternativa é FALSA?

A. O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia definiu algumas recomendações de interesse na 
prescrição de programas de exercícios na gravidez. Como a frequência mínima de três vezes por se-
mana, mantida regularmente. Evitar as atividades intensas e respeitar o limite de 160 bpm para a 
frequência cardíaca.

B. No sistema pulmonar o volume corrente e a ventilação por minuto aumentam, mas a capacidade pul-
monar total permanece alterada ou levemente diminuída.

C. A cinesioterapia deve constar de alongamento de grupos musculares específicos - peitorais, adutores 
da coxa, paravertebrais lombares, quadrado lombar e musculatura posterior dos membros inferiores - 



e o fortalecimento de outros músculos - perineais e abdutores das coxas, sujeitos à sobrecarga mecâ-
nica e funcional durante a gestação e parto.

D. Estima-se que 50 a 70% das gestantes são acometidas por dores nas costas e que o risco pode ser au-
mentado naquelas que já sofriam desses sintomas antes da gravidez .

E. A estimulação hormonal eleva o volume plasmático causando uma “anemia fisiológica”.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TUPÃSSI

NUTRICIONISTA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  NUTRICIONISTA que é constituída de 
quatro  matérias  (apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Matemática,  Conhecimentos 
Gerais  e  Conhecimentos  Específicos.  As  matérias  possuem,  respectivamente,  5,  5,  5  e  15  questões 
objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique 
agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



LÍNGUA PORTUGUESA
Taxa de homicídios cresce 32% em 15 anos no país, aponta IBGE.

Dados são da publicação Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Mortes atingiram, em média, 10 
vezes mais os homens do que as mulheres.

A taxa de homicídios no país cresceu 32% em 15 anos, segundo dados divulgados nesta quarta-
feira (1º de setembro) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da publicação 
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável de 2010.

Segundo o estudo, a taxa de mortes por homicídio no país aumentou de 19,2 em 1992 para 25,4 
em  2007  a  cada  100  mil  habitantes,  alta  de  32%.  Os  dados  são  do  Sistema  de  Informações  sobre 
Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, segundo o IBGE.

As mortes por homicídios atingiram, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres no 
período, diz o IBGE. Só em 2007, o índice era de 47,7 para eles e de 3,9 para elas, uma proporção, nesse 
caso, 12 vezes maior. Em 1992, era de 35,6 para os homens e de 3,2 para as mulheres.

Segundo  estudo,  o  coeficiente  geral  de  mortes,  que  cresceu  de  1992  a  2003,  apresenta  uma 
tendência de queda a partir de 2004.

Por estado
O estado de Alagoas tinha, em 2007, a maior taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 

mil habitantes, seguido do Espírito Santo, com 53,3, e de Pernambuco, com taxa de 53. O estado do Rio de 
Janeiro ocupava o quarto lugar, com coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitantes, e também caiu em 
relação a 2004, quando era de 50,8.

As menores taxas estavam, em 2007, em Santa Catarina (10,4), Piauí (12,4) e São Paulo (15,4). 
De modo geral, o menor índice está na Região Sul do país (21,4) e o maior, na Nordeste (29,6).

Segundo o relatório do IBGE, os óbitos por homicídios afetam a esperança de vida, que não é 
superior devido às mortes prematuras, sobretudo de jovens do sexo masculino. A criminalidade ocasiona, 
ainda segundo a pesquisa, grandes custos sociais e econômicos. Além das vidas perdidas, gera sequelas 
emocionais  às  famílias  das  vítimas,  elevados  custos  hospitalares  e  para  o  controle  da  violência,  e 
insegurança na população, interferindo negativamente na qualidade de vida.

Mortes por acidentes
O índice de mortes por acidentes de transportes também é visto com preocupação no relatório e 

era, em 2007, de 20,3 por 100 mil habitantes, diz a pesquisa, alta de 11% em relação a 1992, quando era de 
18,3 (incremento absoluto de dois óbitos por 100 mil habitantes no período)

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010 em 01/09/2010

1. Pode-se afirmar sobre o texto que

A. a taxa de homicídio cresceu nos últimos 10 anos cerca de 32%, atingindo, em média 15 vezes mais 
homens do que mulheres.

B. a taxa que crescia a cada ano o equivalente a 32%, nos últimos 3 anos (entre os anos de 2007 e 2010) 
apresentou estabilidade.

C. em 2007 o índice era de 46,7 para eles e de 3,9 para elas, uma proporção, nesse caso, 12 vezes maior.

D. a taxa de mortes por homicídio no país aumentou de 19,2 (em 1992) para 25,4 (em 2007) a cada 100 
mil habitantes, alta de 33%.

E. o coeficiente geral de mortes, que cresceu entre os anos de 1992 e 2003, apresenta, a partir de 2004, 
uma tendência de queda.

2. Segundo o texto, pode-se afirmar que em 2007

A. os maiores índices concentram-se, de modo geral, nas regiões Sudeste e Nordeste, respectivamente.

B. o Espírito Santo, apresentava um índice de 53,3 e Pernambuco, por sua vez, uma taxa de 50.

C. o estado de Alagoas tinha, em 2007, a menor taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 mil 



habitantes.

D. os estados elencados, Santa Catarina, Piauí e São Paulo, representam a região sul, ou seja, a região 
com as menores taxas de homicídio

E. o Rio de Janeiro apresentava um coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitantes, e também caiu em 
relação a 2004, quando era de 50,8.

3. Segundo o relatório do IBGE, a criminalidade ocasiona

A. custos econômicos, ainda que eles sejam baixos. 

B. baixos custos hospitalares já que se tratam de óbitos.

C. exclusivamente sequelas emocionais às famílias das vítimas.

D. segurança na população, interferindo positivamente na qualidade de vida.

E. altos custos socieconômicos e sequelas emocionais às famílias das vítimas.

4. O índice de mortes por acidentes de transportes também é visto com preocupação no relatório e era, em 
2007, de 20,3 por 100 mil habitantes, diz a pesquisa, alta de 11% em relação a 1992, quando era de 18,3. 
NÃO se pode afirmar sobre o fragmento acima que

A. “também” soma “preocupação” ao relatório.

B. houve alta de 11% em relação a 1992.

C. em 1992 o índice era de 18,3 e em 2007 de 20,3.

D. 18,3 em 1992 corresponde a 20,3 por 100 mil habitantes.

E. na comparação utilizou-se 100 mil habitantes como parâmetro.

5. NÃO se pode afirmar sobre o texto que

A. taxa de homicídios cresceu 32% em 15 anos no país. 

B. as menores taxas estavam, em 2007, em Santa Catarina (10,4).

C. mortes atingiram, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres

D. o  estado  do  Rio  de  Janeiro  ocupava  o  terceiro  lugar,  com coeficiente  de  41,5  a  cada  100  mil 
habitantes.

E. o estado de Alagoas tinha, em 2007, a maior taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 mil 
habitantes.

MATEMÁTICA
6. A professora Maria pediu aos alunos que contassem quantos números impares há entre 14 e 192. Luiz 
resolveu o problema em três minutos e a professora disse que estava correto. Qual o resultado encontrado 
por Luiz?

A. 178.

B. 89.

C. 93.

D. 15.

E. 183.

7. Um restaurante recém inaugurado em Curitiba, oferece no cardápio 2 saladas (Opção 1: alface e tomate e 
Opção 2: rúcula e cebola), 4 tipos de carne (Opção 1: bife acebolado, Opção 2: carne de porco assada, 
Opção 3: frango grelhado com alcaparras, Opção 4: peixe frito), 5 variedades de bebidas (Opção 1: água 
com gás, Opção 2: água sem gás, Opção 3: suco de laranja natural, Opção 4: suco de uva de latinha, Opção 



8.: suco de pêssego de latinha) e 3 sobremesas (Opção 1: pudim, Opção 2: sagú e Opção 3: salada de 
frutas).  Moisés deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras o 
garçom poderá atender o pedido do freguês?

A. 14.

B. 25.

C. 120.

D. 138.

E. 24.

8.  De  todos  os  empregados  da  firma  Fantasia,  30%  optaram por  um plano  de  assistência  médica  e 
odontológica oferecido pela empresa aos empregados e seus dependentes, mediante desconto de R$ 35,00 
em folha de pagamento por pessoa. A empresa tem a matriz em Curitiba e somente duas filiais, uma em 
Londrina e uma em Foz do Iguaçu. 45% dos empregados trabalham na matriz e 20% dos empregados 
trabalham na filial  em Londrina.  Sabendo que 20% dos empregados da  capital  optaram pelo plano de 
assistência  médica  e  odontologia  e  que  35% dos  empregados da  filial  de  Londrina  o  fizeram,  qual  a 
porcentagem dos empregados da filial de Foz do Iguaçu que optaram pelo plano?

A. 38,00%.

B. 57,50%.

C. 17,80%.

D. 40,00%.

E. 23,00%.

9.  De uma caixa contendo bolas verdes e amarelas, retiram-se 15 verdes, ficando a relação de 1 verde para 
2 amarelas.  Em seguida, retiram-se 10 amarelas,  restando, na caixa, bolas na razão de 4 verdes para 3 
amarelas. Determine quantas bolas, havia, inicialmente, na caixa.

A. 39.

B. 23.

C. 16.

D. 32.

E. 18.

10. Para ser aprovado direto e não precisar fazer o exame, Luiz precisa ter média igual ou superior a 7. Se 
ele obteve notas 3 e 8 nas provas parciais (que têm peso 1 cada uma), quanto precisa tirar no mínimo na 
prova final (que tem peso 2) para ser aprovado direto?

A. 5,5.

B. 6,5.

C. 3,5.

D. 7,5.

E. 8,5.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Com relação à história de Tupãssi, é correto afirmar que

A. desde o início da colonização, na década de 1950, a maioria da população de Tupãssi sempre ocupou 
a área urbana.

B. os povoadores de Tupãssi vieram todos do Norte do Paraná.



C. as  terras  do  município  de  Tupãssi  foram colonizadas  pela  Colonizadora  Norte  do  Paraná,  que 
colonizou, também, terras de Assis Chateaubriand, município ao qual pertenceu Tupãssi antes de sua 
emancipação.

D. Tupãssi chegou a pertencer ao município de Cascavel, quando se tornou distrito.

E. Tupãssi se emancipou na mesma data que o município de Guaíra.

12.Com relação ao urbano e ao rural, é correto afirmar que

A. a tecnologia usada para a produção agrícola no Brasil garante alta produtividade independentemente 
das condições do  clima.

B. a migração no Brasil provocou uma distribuição homogênea de sua população pelo território de todos 
os estados.

C. o êxodo rural é a migração do campo para a cidade.

D. as mudanças tecnológicas não ocorreram na produção agropecuária e se concentraram, unicamente, 
no setor industrial.

E. o aumento da população brasileira no século XX não aconteceu nas cidades do interior.

13. “Com o comprometimento dos três níveis de governo, Federal, Estadual e Municipal, e a experiência 
dos  Jogos  Pan-americanos  Rio  2007,  o  Rio  de  Janeiro  dá  claros  sinais  de  que  já  está  se  preparando 
ativamente para receber os Jogos Olímpicos e encantar o mundo com uma celebração inesquecível para 
todo o Movimento Olímpico”, disse Carlos Arthur Nuzman, Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.” 
www.rio2016.org.br, acessado em 27/09/2010. 

De acordo com o texto, é correto afirmar que

A. a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil em 2016 foi uma decisão dos deputados e senadores, 
sendo compromisso apenas do governo federal.

B. o Presidente do Comitê Olímpico informou que o Rio de Janeiro apresenta condições de receber os 
jogos olímpicos e causar impressão positiva.

C. o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os Correios não devem patrocinar equipes          de 
esportes coletivos do Brasil.

D. o Rio de Janeiro não tem condições de se preparar para receber os Jogos Olímpicos.

E. no Brasil, os patrocínios esportivos são feitos somente por empresas públicas.

14.  O Brasil,  de acordo com a sua constituição de 1988,  é uma república federativa.  Com relação aos 
poderes da república, é correto afirmar que

A. ao poder judiciário compete a elaboração das leis.

B. o Brasil tem eleições diretas para todos os cargos dos poderes da república.

C. atualmente, os municípios das capitais dos estados não têm eleições diretas para prefeito.

D. o poder executivo é exercido por deputados e senadores, eleitos a cada quatro anos.

E. O ato  de  vetar  leis  ou  parte  de  leis  é  atribuição  de  cargos  executivos,  exercidos  por  prefeitos, 
governadores e presidente.

15.Assinale a alternativa correta.

A. Uma  parcela  significativa  de  economistas  brasileiros  concordam que  o  uso  de  biocombustíveis 
provoca, proporcionalmente, menos impactos ambientais que o uso de combustíveis fósseis.

B. Há unanimidade total entre todos os climatologistas de que o aquecimento global está ocorrendo em 
todo o planeta Terra.



C. A mata ciliar é o cultivo de florestas para o abastecimento da indústria moveleira, sendo de interesse 
do agronegócio.

D. A modernização agrícola foi a aplicação de tecnologia para melhorar a preservação ambiental e o 
equilíbrio dos biomas.

E. Os  países  desenvolvidos  da  Europa  preservaram  as  suas  florestas  nativas,  motivo  pelo  qual 
pressionam o Brasil para preservar a Amazônia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: NUTRICIONISTA
16. A política brasileira aprovada pela portaria MS/GM nº 710 de 10/06/1999, que diz respeito ao direito 
humano universal à alimentação e nutrição, tem como objetivos: a garantia da qualidade dos alimentos 
colocados para consumo no País, a promoção de práticas alimentares saudáveis, a prevenção e o controle 
dos distúrbios nutricionais e o acesso universal aos alimentos. Esta política é representada pela sigla: 

A. PNSN.

B. PSF.

C. PNAN.

D. SISVAN. 

E. PNAE.

17. A resolução da ANVISA (RDC nº 344/2002) de junho de 2004 torna obrigatória a fortificação de ferro e 
ácido fólico nas farinhas disponíveis no mercado. Assim, as pessoas devem ser orientadas a consumir estas 
farinhas e os produtos produzidos a partir dela. Esta orientação é de particular importância para 

A. homens, crianças e gestantes. 

B. adolescentes, mulheres em idade fértil e na menopausa. 

C. crianças, idosas e puérperas.

D. crianças, idosos, gestantes e mulheres em idade fértil. 

E. homens, idosos e gestantes.

18. A obesidade é uma doença de grande prevalência mundial, sendo hoje considerada como prioridade para 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) por ser fator de risco para o desenvolvimento de uma série de 
outras doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, alguns tipos 
de câncer, entre outras. Para atuar preventivamente sobre a obesidade, torna-se necessário conhecer seus 
determinantes. Assinale a alternativa que reflita os determinantes para este agravo. 

A. Renda, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados e fatores genéticos. 

B. Ingestão elevada de alimentos calóricos, hipercolesterolemia, dislipidemia e dieta pobre em fibras.

C. Renda, sedentarismo, hipercolesterolemia e fatores genéticos.

D. Ingestão elevada de alimentos calóricos, dislipidemias e sedentarismo.

E. Ingestão elevada de alimentos calóricos, dislipidemias, sedentarismo e tabagismo.

19. Em uma determinada Unidade de Alimentação e Nutrição com 1.950 comensais,  tem-se disponível 
390kg de carne suína. Considerando que o Fator de Correção deste alimento é de 1,2 e a perda com a 
cocção é de 40%, a porção a ser oferecida a cada um dos comensais é 

A. 100 gramas. 

B. 114 gramas.

C. 110 gramas.

D. 180 gramas. 

E. 200 gramas. 



20. Sobre o Fator de Correção (FC), também conhecido como Indicador de Parte Comestível (IPC) dos 
alimentos, é INCORRETO afirmar que 

A. o IPC é obtido da relação entre o peso bruto (gramas) pelo peso líquido (gramas) do alimento. 

B. o IPC é obtido da relação entre o peso do alimento processado (gramas) pelo peso do alimento no 
estado inicial (cru) em gramas. 

C. a obtenção deste Indicador não se restringe apenas ao cálculo do valor das perdas por retirada de 
cascas,  aparas,  sementes,  talos  e  sujidades,  mas  também,  deve  ser  levado  em  consideração  o 
conhecimento da parte comestível do alimento como ossos. 

D. as  falhas  no cálculo  deste  Indicador  podem levar  a  estimativas incorretas  gerando elevação  dos 
custos, falta de matéria-prima para elaboração do cardápio e desperdícios com sobras de alimentos. 

E. para o cálculo do IPC, recomenda-se que cada Unidade de Alimentação tenha definido seus próprios 
valores  de  correção.  Entretanto,  na  impossibilidade,  podem ser  adotados  dados  padronizados  de 
literatura. 

21. Sobre as patologias mais comumente ocorridas na infância, é CORRETO afirmar que

A. o refluxo gastroesofágico deve ser tratado com o espessamento do leite ou fórmula infantil, aumentar 
a frequência das refeições e evitar deitar a criança logo após a ingestão dos alimentos.

B. o tratamento da Alergia a Proteína do Leite de Vaca ocorre com a retirada do leite de vaca e seus 
derivados e a exclusão de alimentos que contenham, em sua composição, o leite de vaca, podendo ser 
utilizados, em substituição, leite de soja ou isentos de lactose. 

C. a Intolerância à Lactose é uma resposta imunológica adversa à lactose e seu tratamento baseia-se na 
retirada total do leite de vaca e a substituição por fórmulas a base de proteína isolada de soja. 

D. a  Doença  Celíaca  é  uma enteropatia  auto-imune induzida  pelo  glúten  caracterizada  por  sinais  e 
sintomas de má-absorção decorrentes de processo inflamatório no intestino delgado e seu tratamento 
se baseia na exclusão de trigo, centeio, aveia e milho. 

E. de um modo geral, todos os agravos patológicos comuns da infância resultam em diarréia e perda de 
peso, portanto, a conduta nutricional inicial é a suspensão do leite materno ou de vaca (devido a 
proteína, lactose e glúten) e a introdução de fórmula láctea extensamente hidrolisada. 

22. Sobre a avaliação nutricional de crianças, é INCORRETO afirmar que 

A. a Classificação de Gomez leva em consideração a relação Peso / Idade (P/I), sendo que, quanto maior 
o grau do déficit, mais subnutrida a criança se apresenta.

B. a  Classificação  de  Gomez  apresenta  algumas  desvantagens,  tais  como:  não  considerar  como 
eutróficas as crianças constitucionalmente pequenas (pois não leva em consideração a altura) e, por 
isso, superestima os casos de subnutrição.

C. a Classificação de Waterlow permite a avaliação a avaliação de desnutrição aguda e pregressa uma 
vez que leva em consideração as relações de Peso/Altura e Altura/Idade, respectivamente.

D. as  Classificações  de  Gomez  e  de  Waterlow  tem como  principais  vantagens  o  baixo  custo  e  a 
facilidade na coleta de dados.

E. a Classificação de Gomez é mais utilizada na prática clínica, pois permite o diagnóstico preciso da 
desnutrição aguda e pregressa por levar em consideração o peso das crianças,  considerado como 
padrão ouro.

23. Considerando que o IMC ideal de um adulto é 22,5, qual o peso ideal que o senhor T.F.C., 42 anos de 
idade deve ter, considerando sua altura de 1,73m.

A. 67 kg. 



B. 64kg. 

C. 71 kg.

D. 73 kg.

E. 75 kg.

24. Com relação à conduta nutricional no paciente diabético, é considerada conduta INADEQUADA 

A. aumentar o consumo de fibras solúveis, pois elas retardam a absorção de glicose, reduzindo picos 
glicêmicos. 

B. retirar o açúcar apenas, pois o diabético deve ter uma alimentação normal. 

C. retirar o açúcar, porém deve-se controlar também o total de carboidrato ingerido. 

D. os melhores óleos para indicar para um diabético utilizar no preparo das refeições são os ricos em 
gorduras monoinsaturadas, como girassol e o azeite de oliva. 

E. é importante controlar o total de frutas consumidas, pois em excesso podem aumentar a glicemia. 

25. Após avaliação nutricional em uma criança de 3 anos de idade, foi verificado um percentual de 80% 
entre o peso real e o padrão para a idade. Segundo o critério de Gomez, essa criança é considerada

A. desnutrida de 1º grau. 

B. desnutrida de 2º grau. 

C. desnutrida de 3º grau. 

D. eutrófica.

E. sobrepeso. 

26.  Lactente  de  3  meses  fazendo  uso  apenas  de  leite  de  vaca  integral  vem  apresentando  anorexia, 
irritabilidade, deficiência de crescimento, edema e inflamação nas gengivas devido à deficiência de 

A. Tiamina. 

B. Zinco. 

C. Riboflavina. 

D. Vitamina K.

E. Ácido ascórbico. 

27. A nutrição enteral é a via de escolha em casos de impossibilidade de ingestão via oral desde que o trato 
gastrintestinal esteja funcionante. Assinale a alternativa INCORRETA. 

A. É um método seguro e que traz resultados satisfatórios quando bem planejado.

B. As complicações mais comuns relacionadas à nutrição enteral são as complicações gastrintestinais 
como infecção, lesão nasal, vômito e diarreia.

C. Aspectos como velocidade do gotejamento, a osmolaridade da dieta enteral, e composição da dieta, 
devem sempre ser levadas em consideração para se prevenir complicações gastrintestinais. 

D. A nutrição enteral previne atrofia  intestinal e,  principalmente, a translocação bacteriana, uma das 
principais causas de infecções nos pacientes.

E. Para a seleção das fórmulas de nutrição enteral, deve-se levar em consideração a patologia de base, 
co-morbidades e condições fisiológicas do paciente e a composição exata da fórmula. 

28. MSC, sexo feminino, 52 anos, 98Kg e IMC = 36kg/m2 relata ter grande apetite e muita dificuldade para 
emagrecer. Informa estar engordando desde a gravidez (30 anos), já fez a dieta das proteínas e utilizou em 



duas ocasiões moderadores do apetite. O recordatório de 24h evidencia um VET de 2700kcal (58% CHO, 
33% gorduras e 9% proteínas), com evidência de um quase ausente consumo de frutas e verduras. Veio à 
consulta nutricional encaminhada para uma cirurgia bariátrica. A abordagem desta paciente deve incluir

A. dieta de muito baixa caloria como medida drástica para a redução rápida e eficaz do peso corporal e 
encaminhamento ao médico. 

B. acompanhamento nutricional, dieta com redução do consumo de alimentos de alta densidade calórica 
e redistribuição quali-quantitativa dos alimentos.

C. dieta hipocalórica associada a medicação para redução do apetite no pré-operatório e atividade física 
aeróbica orientada por profissional graduado.

D. acompanhamento nutricional, dieta para manutenção do peso, com a finalidade de promover a adesão 
da paciente ao tratamento, uma vez que será encaminhada à cirurgia bariátrica. 

E. orientações gerais para perda de peso e encaminhamento para médico especialista em cirurgia para 
redução do estômago.

29. Conforme a Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose, a conduta nutricional para 
o tratamento das hipercolesterolemias  é 

A. gordura total <20% das calorias totais, Ácidos graxos saturados ≤ 10% das calorias totais, Ácidos 
graxos polinsaturados ≤ 10% das calorias totais, Ácidos graxos monoinsaturados ≤ 20% das calorias 
totais,  Carboidratos  50  a  60%  das  calorias  totais,  Proteínas  Cerca  de  15%  das  calorias  totais, 
Colesterol <200 mg/dia, Fibras 20 a 50 g/d e Calorias Ajustadas ao peso desejável. 

B. gordura total 25 a 35% das calorias totais, Ácidos graxos saturados ≤ 10% das calorias totais, Ácidos 
graxos polinsaturados ≤ 15% das calorias totais, Ácidos graxos monoinsaturados ≤ 20% das calorias 
totais,  Carboidratos  50  a  60%  das  calorias  totais,  Proteínas  Cerca  de  15%  das  calorias  totais, 
Colesterol <300 mg/dia, Fibras 20 a 50 g/d e Calorias Ajustadas ao peso desejável 

C. gordura total 25 a 35% das calorias totais, Ácidos graxos saturados ≤ 7% das calorias totais, Ácidos 
graxos polinsaturados ≤ 10% das calorias totais, Ácidos graxos monoinsaturados ≤ 20% das calorias 
totais,  Carboidratos  50  a  60%  das  calorias  totais,  Proteínas  Cerca  de  15%  das  calorias  totais, 
Colesterol <200 mg/dia, Fibras 20 a 30 g/d e Calorias Ajustadas ao peso desejável 

D. gordura total < 20% das calorias totais, Ácidos graxos saturados ≤ 7% das calorias totais, Ácidos 
graxos polinsaturados ≤ 15% das calorias totais, Ácidos graxos monoinsaturados ≤ 20% das calorias 
totais,  Carboidratos  50  a  60%  das  calorias  totais,  Proteínas  Cerca  de  15%  das  calorias  totais, 
Colesterol <300 mg/dia, Fibras 20 a 30 g/d e Calorias Ajustadas ao peso desejável.

E. gordura total 25 a 35% das calorias totais, Ácidos graxos saturados ≤ 7% das calorias totais, Ácidos 
graxos polinsaturados ≤ 10% das calorias totais, Ácidos graxos monoinsaturados ≤ 10% das calorias 
totais,  Carboidratos  50  a  60%  das  calorias  totais,  Proteínas  Cerca  de  15%  das  calorias  totais, 
Colesterol <200 mg/dia, Fibras 20 a 30 g/d e Calorias Ajustadas ao peso atual. 

30. São características da deficiência de folato: 

A. Irritabilidade e convulsões. 

B. Anemia megaloblástica e glossites. 

C. Fadiga e distúrbios do sono. 

D. Raquitismo e osteomalácia. 

E. Anemia ferropriva e estomatite angular. 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TUPÃSSI

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
que é constituída de quatro matérias (apresentadas na seguinte ordem:  Língua Portuguesa,  Matemática, 
Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 5, 5 e 15 
questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. 
Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



LÍNGUA PORTUGUESA
Taxa de homicídios cresce 32% em 15 anos no país, aponta IBGE.

Dados são da publicação Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Mortes atingiram, em média, 10 
vezes mais os homens do que as mulheres.

A taxa de homicídios no país cresceu 32% em 15 anos, segundo dados divulgados nesta quarta-
feira (1º de setembro) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da publicação 
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável de 2010.

Segundo o estudo, a taxa de mortes por homicídio no país aumentou de 19,2 em 1992 para 25,4 
em  2007  a  cada  100  mil  habitantes,  alta  de  32%.  Os  dados  são  do  Sistema  de  Informações  sobre 
Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, segundo o IBGE.

As mortes por homicídios atingiram, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres no 
período, diz o IBGE. Só em 2007, o índice era de 47,7 para eles e de 3,9 para elas, uma proporção, nesse 
caso, 12 vezes maior. Em 1992, era de 35,6 para os homens e de 3,2 para as mulheres.

Segundo  estudo,  o  coeficiente  geral  de  mortes,  que  cresceu  de  1992  a  2003,  apresenta  uma 
tendência de queda a partir de 2004.

Por estado
O estado de Alagoas tinha, em 2007, a maior taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 

mil habitantes, seguido do Espírito Santo, com 53,3, e de Pernambuco, com taxa de 53. O estado do Rio de 
Janeiro ocupava o quarto lugar, com coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitantes, e também caiu em 
relação a 2004, quando era de 50,8.

As menores taxas estavam, em 2007, em Santa Catarina (10,4), Piauí (12,4) e São Paulo (15,4). 
De modo geral, o menor índice está na Região Sul do país (21,4) e o maior, na Nordeste (29,6).

Segundo o relatório do IBGE, os óbitos por homicídios afetam a esperança de vida, que não é 
superior devido às mortes prematuras, sobretudo de jovens do sexo masculino. A criminalidade ocasiona, 
ainda segundo a pesquisa, grandes custos sociais e econômicos. Além das vidas perdidas, gera sequelas 
emocionais  às  famílias  das  vítimas,  elevados  custos  hospitalares  e  para  o  controle  da  violência,  e 
insegurança na população, interferindo negativamente na qualidade de vida.

Mortes por acidentes
O índice de mortes por acidentes de transportes também é visto com preocupação no relatório e 

era, em 2007, de 20,3 por 100 mil habitantes, diz a pesquisa, alta de 11% em relação a 1992, quando era de 
18,3 (incremento absoluto de dois óbitos por 100 mil habitantes no período)

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010 em 01/09/2010

1. Pode-se afirmar sobre o texto que

A. a taxa de homicídio cresceu nos últimos 10 anos cerca de 32%, atingindo, em média 15 vezes mais 
homens do que mulheres.

B. a taxa que crescia a cada ano o equivalente a 32%, nos últimos 3 anos (entre os anos de 2007 e 2010) 
apresentou estabilidade.

C. em 2007 o índice era de 46,7 para eles e de 3,9 para elas, uma proporção, nesse caso, 12 vezes maior.

D. a taxa de mortes por homicídio no país aumentou de 19,2 (em 1992) para 25,4 (em 2007) a cada 100 
mil habitantes, alta de 33%.

E. o coeficiente geral de mortes, que cresceu entre os anos de 1992 e 2003, apresenta, a partir de 2004, 
uma tendência de queda.

2. Segundo o texto, pode-se afirmar que em 2007

A. os maiores índices concentram-se, de modo geral, nas regiões Sudeste e Nordeste, respectivamente.

B. o Espírito Santo, apresentava um índice de 53,3 e Pernambuco, por sua vez, uma taxa de 50.

C. o estado de Alagoas tinha, em 2007, a menor taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 mil 



habitantes.

D. os estados elencados, Santa Catarina, Piauí e São Paulo, representam a região sul, ou seja, a região 
com as menores taxas de homicídio

E. o Rio de Janeiro apresentava um coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitantes, e também caiu em 
relação a 2004, quando era de 50,8.

3. Segundo o relatório do IBGE, a criminalidade ocasiona

A. custos econômicos, ainda que eles sejam baixos. 

B. baixos custos hospitalares já que se tratam de óbitos.

C. exclusivamente sequelas emocionais às famílias das vítimas.

D. segurança na população, interferindo positivamente na qualidade de vida.

E. altos custos socieconômicos e sequelas emocionais às famílias das vítimas.

4. O índice de mortes por acidentes de transportes também é visto com preocupação no relatório e era, em 
2007, de 20,3 por 100 mil habitantes, diz a pesquisa, alta de 11% em relação a 1992, quando era de 18,3. 
NÃO se pode afirmar sobre o fragmento acima que

A. “também” soma “preocupação” ao relatório.

B. houve alta de 11% em relação a 1992.

C. em 1992 o índice era de 18,3 e em 2007 de 20,3.

D. 18,3 em 1992 corresponde a 20,3 por 100 mil habitantes.

E. na comparação utilizou-se 100 mil habitantes como parâmetro.

5. NÃO se pode afirmar sobre o texto que

A. taxa de homicídios cresceu 32% em 15 anos no país. 

B. as menores taxas estavam, em 2007, em Santa Catarina (10,4).

C. mortes atingiram, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres

D. o  estado  do  Rio  de  Janeiro  ocupava  o  terceiro  lugar,  com coeficiente  de  41,5  a  cada  100  mil 
habitantes.

E. o estado de Alagoas tinha, em 2007, a maior taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 mil 
habitantes.

MATEMÁTICA
6. A professora Maria pediu aos alunos que contassem quantos números impares há entre 14 e 192. Luiz 
resolveu o problema em três minutos e a professora disse que estava correto. Qual o resultado encontrado 
por Luiz?

A. 178.

B. 89.

C. 93.

D. 15.

E. 183.

7. Um restaurante recém inaugurado em Curitiba, oferece no cardápio 2 saladas (Opção 1: alface e tomate e 
Opção 2: rúcula e cebola), 4 tipos de carne (Opção 1: bife acebolado, Opção 2: carne de porco assada, 
Opção 3: frango grelhado com alcaparras, Opção 4: peixe frito), 5 variedades de bebidas (Opção 1: água 
com gás, Opção 2: água sem gás, Opção 3: suco de laranja natural, Opção 4: suco de uva de latinha, Opção 



8.: suco de pêssego de latinha) e 3 sobremesas (Opção 1: pudim, Opção 2: sagú e Opção 3: salada de 
frutas).  Moisés deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras o 
garçom poderá atender o pedido do freguês?

A. 14.

B. 25.

C. 120.

D. 138.

E. 24.

8.  De  todos  os  empregados  da  firma  Fantasia,  30%  optaram por  um plano  de  assistência  médica  e 
odontológica oferecido pela empresa aos empregados e seus dependentes, mediante desconto de R$ 35,00 
em folha de pagamento por pessoa. A empresa tem a matriz em Curitiba e somente duas filiais, uma em 
Londrina e uma em Foz do Iguaçu. 45% dos empregados trabalham na matriz e 20% dos empregados 
trabalham na filial  em Londrina.  Sabendo que 20% dos empregados da  capital  optaram pelo plano de 
assistência  médica  e  odontologia  e  que  35% dos  empregados da  filial  de  Londrina  o  fizeram,  qual  a 
porcentagem dos empregados da filial de Foz do Iguaçu que optaram pelo plano?

A. 38,00%.

B. 57,50%.

C. 17,80%.

D. 40,00%.

E. 23,00%.

9.  De uma caixa contendo bolas verdes e amarelas, retiram-se 15 verdes, ficando a relação de 1 verde para 
2 amarelas.  Em seguida, retiram-se 10 amarelas,  restando, na caixa, bolas na razão de 4 verdes para 3 
amarelas. Determine quantas bolas, havia, inicialmente, na caixa.

A. 39.

B. 23.

C. 16.

D. 32.

E. 18.

10. Para ser aprovado direto e não precisar fazer o exame, Luiz precisa ter média igual ou superior a 7. Se 
ele obteve notas 3 e 8 nas provas parciais (que têm peso 1 cada uma), quanto precisa tirar no mínimo na 
prova final (que tem peso 2) para ser aprovado direto?

A. 5,5.

B. 6,5.

C. 3,5.

D. 7,5.

E. 8,5.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Com relação à história de Tupãssi, é correto afirmar que

A. desde o início da colonização, na década de 1950, a maioria da população de Tupãssi sempre ocupou 
a área urbana.

B. os povoadores de Tupãssi vieram todos do Norte do Paraná.



C. as  terras  do  município  de  Tupãssi  foram colonizadas  pela  Colonizadora  Norte  do  Paraná,  que 
colonizou, também, terras de Assis Chateaubriand, município ao qual pertenceu Tupãssi antes de sua 
emancipação.

D. Tupãssi chegou a pertencer ao município de Cascavel, quando se tornou distrito.

E. Tupãssi se emancipou na mesma data que o município de Guaíra.

12.Com relação ao urbano e ao rural, é correto afirmar que

A. a tecnologia usada para a produção agrícola no Brasil garante alta produtividade independentemente 
das condições do  clima.

B. a migração no Brasil provocou uma distribuição homogênea de sua população pelo território de todos 
os estados.

C. o êxodo rural é a migração do campo para a cidade.

D. as mudanças tecnológicas não ocorreram na produção agropecuária e se concentraram, unicamente, 
no setor industrial.

E. o aumento da população brasileira no século XX não aconteceu nas cidades do interior.

13. “Com o comprometimento dos três níveis de governo, Federal, Estadual e Municipal, e a experiência 
dos  Jogos  Pan-americanos  Rio  2007,  o  Rio  de  Janeiro  dá  claros  sinais  de  que  já  está  se  preparando 
ativamente para receber os Jogos Olímpicos e encantar o mundo com uma celebração inesquecível para 
todo o Movimento Olímpico”, disse Carlos Arthur Nuzman, Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.” 
www.rio2016.org.br, acessado em 27/09/2010. 

De acordo com o texto, é correto afirmar que

A. a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil em 2016 foi uma decisão dos deputados e senadores, 
sendo compromisso apenas do governo federal.

B. o Presidente do Comitê Olímpico informou que o Rio de Janeiro apresenta condições de receber os 
jogos olímpicos e causar impressão positiva.

C. o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os Correios não devem patrocinar equipes          de 
esportes coletivos do Brasil.

D. o Rio de Janeiro não tem condições de se preparar para receber os Jogos Olímpicos.

E. no Brasil, os patrocínios esportivos são feitos somente por empresas públicas.

14.  O Brasil,  de acordo com a sua constituição de 1988,  é uma república federativa.  Com relação aos 
poderes da república, é correto afirmar que

A. ao poder judiciário compete a elaboração das leis.

B. o Brasil tem eleições diretas para todos os cargos dos poderes da república.

C. atualmente, os municípios das capitais dos estados não têm eleições diretas para prefeito.

D. o poder executivo é exercido por deputados e senadores, eleitos a cada quatro anos.

E. O ato  de  vetar  leis  ou  parte  de  leis  é  atribuição  de  cargos  executivos,  exercidos  por  prefeitos, 
governadores e presidente.

15.Assinale a alternativa correta.

A. Uma  parcela  significativa  de  economistas  brasileiros  concordam que  o  uso  de  biocombustíveis 
provoca, proporcionalmente, menos impactos ambientais que o uso de combustíveis fósseis.

B. Há unanimidade total entre todos os climatologistas de que o aquecimento global está ocorrendo em 
todo o planeta Terra.



C. A mata ciliar é o cultivo de florestas para o abastecimento da indústria moveleira, sendo de interesse 
do agronegócio.

D. A modernização agrícola foi a aplicação de tecnologia para melhorar a preservação ambiental e o 
equilíbrio dos biomas.

E. Os  países  desenvolvidos  da  Europa  preservaram  as  suas  florestas  nativas,  motivo  pelo  qual 
pressionam o Brasil para preservar a Amazônia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
16. Segundo a Lei 10.793, de 1º de dezembro de 2003 que alterou o parágrafo 3o do Art.26 da LDB Lei 
9.394/96), a Educação Física  

A. integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se 
às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos.

B. integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, 
ajustando-se  às  faixas  etárias  e  às  condições  da  população  escolar,  sendo facultativa  nos  cursos 
noturnos.

C. integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, 
sendo sua prática facultativa ao aluno: I- que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas; 
II  – Maior de 30 anos de idade; III  – que estiver prestando serviço militar  ou que,  em situação 
similar, e estiver obrigado a prática da Educação Física; IV – amparado pelo decreto lei 1.044 de 21 
de outubro de 1969; V – Que tenha prole.

D. integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se 
às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos e  aos 
alunos que estiverem prestando serviço militar. 

E. integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se 
às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos e ao 
aluno: I- que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas; II – Maior de 30 anos de idade;  
III – que estiver prestando serviço militar ou que, em situação similar, e estiver obrigado a prática da 
Educação Física; IV – amparado pelo decreto lei 1.044 de 21 de outubro de 1969; V – Que tenha 
prole.

17.  Quanto  as  metodologias  de  ensino  indicadas  para  serem  utilizadas  nos  anos  iniciais  do  Ensino 
Fundamental, a recomendação é:

A. O docente deve interferir o menos possível no processo ensino-aprendizagem, tendo em vista que as 
aulas tem caráter recreativo.

B. O docente deve deixar para as crianças todas as decisões do processo de ensino-aprendizagem.

C. O docente deve dirigir todas as ações de ensino-aprendizagem, pois as crianças não são capazes de 
tomar decisões e saber o que é bom para ela.

D. O  docente  deve  elaborar  situações  de  ensino  onde  os  alunos  possam  participar  efetivamente, 
sugerindo, criando, refletindo, criticando, bem como utilizar estratégias pedagógicas que contemplem 
a reflexão-ação-reflexão.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

18. Na elaboração do Planejamento anual de Educação Física recomenda-se, preferencialmente,

A. copiar Planejamentos prontos existentes na Literatura.

B. elaborar o Planejamento antes de iniciar as aulas pois a Escola solicita com antecedência.

C. aproveitar o planejamento do ano anterior já que as turmas possuem as mesmas características.

D. levar em consideração o contexto realizando um diagnóstico em cada turma logo após o início das 
aulas, para subsidiar a elaboração do Planejamento.

E. elaborar o mesmo Planejamento para todas as turmas.



19. Qual das sequências de atividades, abaixo relacionadas, são mais adequadas para o Ensino da Educação 
Física de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano, respectivamente?

A. Atividades individuais com os aparelhos corda, arco e bola e jogos coletivos com regras simples; 
grandes jogos e combinação de habilidades motoras fundamentais; atividades individuais de andar, 
correr, saltar, rolar; brincadeiras de pegar e pequenos jogos; grandes jogos e jogos pré-desportivos.

B. Atividades  individuais  de  andar,  correr,  saltar,  rolar;  grandes  jogos  e  jogos  pré-desportivos; 
brincadeiras de pegar e pequenos jogos; atividades individuais com os aparelhos corda, arco e bola e 
jogos  coletivos  com  regras  simples;  grandes  jogos  e  combinação  de  habilidades  motoras 
fundamentais.

C. Grandes jogos e combinação de habilidades motoras fundamentais; brincadeiras de pegar e pequenos 
jogos;  atividades  individuais  com os  aparelhos  corda,  arco  e  bola  e  jogos  coletivos  com regras 
simples; grandes jogos e jogos pré-desportivos; atividades individuais de andar, correr, saltar, rolar.

D. Atividades  individuais  de  andar,  correr,  saltar,  rolar;  brincadeiras  de  pegar  e  pequenos  jogos; 
atividades individuais com os aparelhos corda, arco e bola e jogos coletivos com regras simples; 
grandes  jogos  e  combinação  de  habilidades  motoras  fundamentais;  grandes  jogos  e  jogos  pré-
desportivos.

E. Nenhuma das respostas anteriores.

20. Assinale a alternativa correspondente às características dos jogos cooperativos.

A. Sentimento de vitória; brincar juntos; desenvolve auto-confiança; aceitação mútua. 

B. Divertido para alguns; sentimento de vitória; pouca tolerância a derrota; exclusão.

C. Poucos são bem sucedidos; sentimento de derrota; desistência; conformismo.

D. Organização; envolvimento de todos; sentimento de desistência; desconfiança.

E. Sentimento de derrota; crescer juntos; desejo de sucesso do outro; desunião. 

21. Sobre o ensino da dança nas aulas de Educação Física é correto afirmar que

A. somente meninas deverão participar.

B. o ensino da técnica deve predominar sobre a exploração da criatividade.

C. deve  possibilitar  a  exploração  da  criatividade,  viabilizar  a  educação  rítmica,  canalizar  para 
expressividade, formar pensamento crítico, levar a apreciação e valorização artística.

D. tem como principal objetivo a elaboração de coreografias para apresentação nas festas e eventos da 
Escola.

E. o saber fazer, deve predominar sobre a compreensão do patrimônio cultural do seu valor estético.

22. A expectativa da abordagem crítico superadora para a Educação Física Escolar é de contribuir para

A. o desenvolvimento da Aptidão Física.

B. o desenvolvimento da Cultura Corporal como resultado dos conhecimentos socialmente produzidos e 
historicamente  acumulados  pela  humanidade  que  necessitam ser  revistos  e  transmitidos  para  os 
alunos na Escola.

C. domínio dos elementos técnicos e táticos como conteúdos exclusivos e únicos da aprendizagem.

D. uma organização escolar rígida e conservadora.

E. manter a estrutura da sociedade capitalista.

23. Sobre a avaliação na Educação Física Escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamenta, recomenda-se 
que



A. seja somente motora, pois a Educação Física preocupa-se somente com este aspecto.

B. nessas idades não existe necessidade de acompanhamento, porque é difícil de verificar a evolução 
das crianças, já que fatores ambientais e maturacionais interferem.

C. seja realizado o acompanhamento dos aspectos motor e cognitivo.

D. não seja feita nenhuma avaliação.

E. seja realizado o acompanhamento da evolução afetivo-social, motora e cognitiva. 

24.  Os  estágios  operacional  concreto,   sensório-motor,  o  pensamento  formal  e  pré-operacional  do 
desenvolvimento cognitivo, conforme Piaget, compreende, respectivamente, às seguintes idades:

A. 00 aos 02 anos;  02 aos 06 anos; 06 aos 12 anos; acima de 12 anos.

B. 02 aos 06 anos; acima de 12 anos; 06 aos 12 anos; 00 aos 02 anos. 

C. 02 aos 06 anos; 00 aos 02 anos; acima de 12 anos;  06 aos 12 anos.

D. Acima de 12 anos;  06 aos 12 anos; 02 aos 06 anos; 00 aos 02 anos. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores.

25. Ao longo da história os indivíduos com necessidades especiais foram vistos como doentes e incapazes e 
consequentemente  afastados  de  seus  direitos  sociais,  entre  eles  o  direito  de  participação  nas  aulas  de 
Educação Física e esportes. Tendo em vista a compreensão da sociedade atual sobre o direito a inclusão e as 
possibilidades de uma Educação Física inclusiva, é correto afirmar que

A. na presença de alunos com deficiência auditiva o professor deve posicionar-se de forma que seu rosto 
fique visível para o aluno, facilitando a compreensão através da linguagem labial e gestual. 

B. na presença de alunos com deficiência visual o professor deve informar o aluno sobre obstáculos e 
materiais presentes no espaço e remover aqueles que forem desnecessários.

C. na  presença  de  alunos  com deficiência  física,  o  professor  deve  propiciar  sempre  o  máximo  de 
autonomia, de modo que o aluno possa dizer: “eu consegui”, “eu consigo fazer sozinho”.

D. na presença de alunos com deficiência  o professor deve sempre informar-se sobre a condição de 
saúde dos alunos, obtendo a aprovação médica para participação nas atividades. 

E. todas as alternativas estão corretas.

26.  Conforme  a  abordagem  desenvolvimentista,  na  Educação  Física,  a  fase  mais  indicada  para  a 
aprendizagem das habilidades esportivas é: 

A. Somente no Ensino Médio.

B. Séries iniciais e finais do Ensino Fundamental.

C. Séries iniciais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

D. Séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

E. Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental.

27. Sobre as propostas para uma Pedagogia dos Esportes é correto afirmar que 

A. a especialização precoce é importante para identificação de talentos esportivos. 

B. o treinamento para atletas iniciantes deve ser o mesmo aplicado aos atletas de alto rendimento.

C. é importante trabalhar com o aluno os aspectos técnicos da modalidade escolhida e intervir junto ao 
educando quanto a aspectos relativos a valores e a modos de comportamento. 

D. a prática deve limitar-se a repetição de movimentos que o aluno já sabe.

E. a prática repetitiva dos gestos técnicos em diferentes níveis de ensino não interfere na evolução do 



aprendizado.

28. Qual das alternativas não é característica da especialização esportiva precoce?

A. Prática de várias modalidades.

B. Maior quantidade de treino específico.

C. Desrespeito pelos processos de crescimento e desenvolvimento.

D. Objetivos a curto prazo.

E. Maior concentração na intensidade do treino.

29.  Na  primeira  fase  puberal  em relação  ao  “estirão  de  crescimento”,  a  consequência  para  a  prática 
esportiva é:

A. Aumento da capacidade coordenativa.

B. Movimentos exagerados com pouca precisão e maior treinabilidade das capacidades físicas.

C. Intelectualidade diminuída dificultando o entendimento de estratégias e táticas.

D. Motivação permanente para a prática.

E. Movimentos realizados com precisão. 

30. Numa atividade intensa como corrida veloz e pular corda, para crianças, recomenda-se que tenha como 
duração:

A. 20 a 30 segundos.

B. 10 minutos.

C. 05 minutos.

D. 02 minutos

E. Não há limite de tempo para essas idades.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TUPÃSSI

PSICÓLOGO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de PSICÓLOGO que é constituída de quatro 
matérias  (apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua Portuguesa,  Matemática,  Conhecimentos  Gerais  e 
Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 5, 5 e 15 questões objetivas; cada 
questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a 
impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



LÍNGUA PORTUGUESA
Taxa de homicídios cresce 32% em 15 anos no país, aponta IBGE.

Dados são da publicação Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Mortes atingiram, em média, 10 
vezes mais os homens do que as mulheres.

A taxa de homicídios no país cresceu 32% em 15 anos, segundo dados divulgados nesta quarta-
feira (1º de setembro) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da publicação 
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável de 2010.

Segundo o estudo, a taxa de mortes por homicídio no país aumentou de 19,2 em 1992 para 25,4 
em  2007  a  cada  100  mil  habitantes,  alta  de  32%.  Os  dados  são  do  Sistema  de  Informações  sobre 
Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, segundo o IBGE.

As mortes por homicídios atingiram, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres no 
período, diz o IBGE. Só em 2007, o índice era de 47,7 para eles e de 3,9 para elas, uma proporção, nesse 
caso, 12 vezes maior. Em 1992, era de 35,6 para os homens e de 3,2 para as mulheres.

Segundo  estudo,  o  coeficiente  geral  de  mortes,  que  cresceu  de  1992  a  2003,  apresenta  uma 
tendência de queda a partir de 2004.

Por estado
O estado de Alagoas tinha, em 2007, a maior taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 

mil habitantes, seguido do Espírito Santo, com 53,3, e de Pernambuco, com taxa de 53. O estado do Rio de 
Janeiro ocupava o quarto lugar, com coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitantes, e também caiu em 
relação a 2004, quando era de 50,8.

As menores taxas estavam, em 2007, em Santa Catarina (10,4), Piauí (12,4) e São Paulo (15,4). 
De modo geral, o menor índice está na Região Sul do país (21,4) e o maior, na Nordeste (29,6).

Segundo o relatório do IBGE, os óbitos por homicídios afetam a esperança de vida, que não é 
superior devido às mortes prematuras, sobretudo de jovens do sexo masculino. A criminalidade ocasiona, 
ainda segundo a pesquisa, grandes custos sociais e econômicos. Além das vidas perdidas, gera sequelas 
emocionais  às  famílias  das  vítimas,  elevados  custos  hospitalares  e  para  o  controle  da  violência,  e 
insegurança na população, interferindo negativamente na qualidade de vida.

Mortes por acidentes
O índice de mortes por acidentes de transportes também é visto com preocupação no relatório e 

era, em 2007, de 20,3 por 100 mil habitantes, diz a pesquisa, alta de 11% em relação a 1992, quando era de 
18,3 (incremento absoluto de dois óbitos por 100 mil habitantes no período)

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010 em 01/09/2010

1. Pode-se afirmar sobre o texto que

A. a taxa de homicídio cresceu nos últimos 10 anos cerca de 32%, atingindo, em média 15 vezes mais 
homens do que mulheres.

B. a taxa que crescia a cada ano o equivalente a 32%, nos últimos 3 anos (entre os anos de 2007 e 2010) 
apresentou estabilidade.

C. em 2007 o índice era de 46,7 para eles e de 3,9 para elas, uma proporção, nesse caso, 12 vezes maior.

D. a taxa de mortes por homicídio no país aumentou de 19,2 (em 1992) para 25,4 (em 2007) a cada 100 
mil habitantes, alta de 33%.

E. o coeficiente geral de mortes, que cresceu entre os anos de 1992 e 2003, apresenta, a partir de 2004, 
uma tendência de queda.

2. Segundo o texto, pode-se afirmar que em 2007

A. os maiores índices concentram-se, de modo geral, nas regiões Sudeste e Nordeste, respectivamente.

B. o Espírito Santo, apresentava um índice de 53,3 e Pernambuco, por sua vez, uma taxa de 50.

C. o estado de Alagoas tinha, em 2007, a menor taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 mil 



habitantes.

D. os estados elencados, Santa Catarina, Piauí e São Paulo, representam a região sul, ou seja, a região 
com as menores taxas de homicídio

E. o Rio de Janeiro apresentava um coeficiente de 41,5 a cada 100 mil habitantes, e também caiu em 
relação a 2004, quando era de 50,8.

3. Segundo o relatório do IBGE, a criminalidade ocasiona

A. custos econômicos, ainda que eles sejam baixos. 

B. baixos custos hospitalares já que se tratam de óbitos.

C. exclusivamente sequelas emocionais às famílias das vítimas.

D. segurança na população, interferindo positivamente na qualidade de vida.

E. altos custos socieconômicos e sequelas emocionais às famílias das vítimas.

4. O índice de mortes por acidentes de transportes também é visto com preocupação no relatório e era, em 
2007, de 20,3 por 100 mil habitantes, diz a pesquisa, alta de 11% em relação a 1992, quando era de 18,3. 
NÃO se pode afirmar sobre o fragmento acima que

A. “também” soma “preocupação” ao relatório.

B. houve alta de 11% em relação a 1992.

C. em 1992 o índice era de 18,3 e em 2007 de 20,3.

D. 18,3 em 1992 corresponde a 20,3 por 100 mil habitantes.

E. na comparação utilizou-se 100 mil habitantes como parâmetro.

5. NÃO se pode afirmar sobre o texto que

A. taxa de homicídios cresceu 32% em 15 anos no país. 

B. as menores taxas estavam, em 2007, em Santa Catarina (10,4).

C. mortes atingiram, em média, 10 vezes mais os homens do que as mulheres

D. o  estado  do  Rio  de  Janeiro  ocupava  o  terceiro  lugar,  com coeficiente  de  41,5  a  cada  100  mil 
habitantes.

E. o estado de Alagoas tinha, em 2007, a maior taxa de homicídios do país, que era de 59,5 por 100 mil 
habitantes.

MATEMÁTICA
6. A professora Maria pediu aos alunos que contassem quantos números impares há entre 14 e 192. Luiz 
resolveu o problema em três minutos e a professora disse que estava correto. Qual o resultado encontrado 
por Luiz?

A. 178.

B. 89.

C. 93.

D. 15.

E. 183.

7. Um restaurante recém inaugurado em Curitiba, oferece no cardápio 2 saladas (Opção 1: alface e tomate e 
Opção 2: rúcula e cebola), 4 tipos de carne (Opção 1: bife acebolado, Opção 2: carne de porco assada, 
Opção 3: frango grelhado com alcaparras, Opção 4: peixe frito), 5 variedades de bebidas (Opção 1: água 
com gás, Opção 2: água sem gás, Opção 3: suco de laranja natural, Opção 4: suco de uva de latinha, Opção 



8.: suco de pêssego de latinha) e 3 sobremesas (Opção 1: pudim, Opção 2: sagú e Opção 3: salada de 
frutas). Moisés deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras o 
garçom poderá atender o pedido do freguês?

A. 14.

B. 25.

C. 120.

D. 138.

E. 24.

8.  De  todos  os  empregados  da  firma  Fantasia,  30%  optaram por  um plano  de  assistência  médica  e 
odontológica oferecido pela empresa aos empregados e seus dependentes, mediante desconto de R$ 35,00 
em folha de pagamento por pessoa. A empresa tem a matriz em Curitiba e somente duas filiais, uma em 
Londrina e uma em Foz do Iguaçu. 45% dos empregados trabalham na matriz e 20% dos empregados 
trabalham na filial  em Londrina.  Sabendo que 20% dos empregados da  capital  optaram pelo plano de 
assistência  médica  e  odontologia  e  que  35% dos  empregados da  filial  de  Londrina  o  fizeram,  qual  a 
porcentagem dos empregados da filial de Foz do Iguaçu que optaram pelo plano?

A. 38,00%.

B. 57,50%.

C. 17,80%.

D. 40,00%.

E. 23,00%.

9. De uma caixa contendo bolas verdes e amarelas, retiram-se 15 verdes, ficando a relação de 1 verde para 2 
amarelas.  Em seguida,  retiram-se  10  amarelas,  restando,  na  caixa,  bolas  na  razão  de  4  verdes  para  3 
amarelas. Determine quantas bolas, havia, inicialmente, na caixa.

A. 39.

B. 23.

C. 16.

D. 32.

E. 18.

10. Para ser aprovado direto e não precisar fazer o exame, Luiz precisa ter média igual ou superior a 7. Se 
ele obteve notas 3 e 8 nas provas parciais (que têm peso 1 cada uma), quanto precisa tirar no mínimo na 
prova final (que tem peso 2) para ser aprovado direto?

A. 5,5.

B. 6,5.

C. 3,5.

D. 7,5.

E. 8,5.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Com relação à história de Tupãssi, é correto afirmar que

A. desde o início da colonização, na década de 1950, a maioria da população de Tupãssi sempre ocupou 
a área urbana.

B. os povoadores de Tupãssi vieram todos do Norte do Paraná.



C. as  terras  do  município  de  Tupãssi  foram colonizadas  pela  Colonizadora  Norte  do  Paraná,  que 
colonizou, também, terras de Assis Chateaubriand, município ao qual pertenceu Tupãssi antes de sua 
emancipação.

D. Tupãssi chegou a pertencer ao município de Cascavel, quando se tornou distrito.

E. Tupãssi se emancipou na mesma data que o município de Guaíra.

12.Com relação ao urbano e ao rural, é correto afirmar que

A. a tecnologia usada para a produção agrícola no Brasil garante alta produtividade independentemente 
das condições do clima.

B. a migração no Brasil provocou uma distribuição homogênea de sua população pelo território de todos 
os estados.

C. o êxodo rural é a migração do campo para a cidade.

D. as mudanças tecnológicas não ocorreram na produção agropecuária e se concentraram, unicamente, 
no setor industrial.

E. o aumento da população brasileira no século XX não aconteceu nas cidades do interior.

13. “Com o comprometimento dos três níveis de governo, Federal, Estadual e Municipal, e a experiência 
dos  Jogos  Pan-americanos  Rio  2007,  o  Rio  de  Janeiro  dá  claros  sinais  de  que  já  está  se  preparando 
ativamente para receber os Jogos Olímpicos e encantar o mundo com uma celebração inesquecível para 
todo o Movimento Olímpico”, disse Carlos Arthur Nuzman, Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.” 
www.rio2016.org.br, acessado em 27/09/2010. 

De acordo com o texto, é correto afirmar que

A. a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil em 2016 foi uma decisão dos deputados e senadores, 
sendo compromisso apenas do governo federal.

B. o Presidente do Comitê Olímpico informou que o Rio de Janeiro apresenta condições de receber os 
jogos olímpicos e causar impressão positiva.

C. o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os Correios não devem patrocinar equipes     de 
esportes coletivos do Brasil.

D. o Rio de Janeiro não tem condições de se preparar para receber os Jogos Olímpicos.

E. no Brasil, os patrocínios esportivos são feitos somente por empresas públicas.

14.  O Brasil,  de acordo com a sua constituição de 1988,  é uma república federativa.  Com relação aos 
poderes da república, é correto afirmar que

A. ao poder judiciário compete a elaboração das leis.

B. o Brasil tem eleições diretas para todos os cargos dos poderes da república.

C. atualmente, os municípios das capitais dos estados não têm eleições diretas para prefeito.

D. o poder executivo é exercido por deputados e senadores, eleitos a cada quatro anos.

E. O ato  de  vetar  leis  ou  parte  de  leis  é  atribuição  de  cargos  executivos,  exercidos  por  prefeitos, 
governadores e presidente.

15.Assinale a alternativa correta.

A. Uma  parcela  significativa  de  economistas  brasileiros  concordam que  o  uso  de  biocombustíveis 
provoca, proporcionalmente, menos impactos ambientais que o uso de combustíveis fósseis.

B. Há unanimidade total entre todos os climatologistas de que o aquecimento global está ocorrendo em 
todo o planeta Terra.



C. A mata ciliar é o cultivo de florestas para o abastecimento da indústria moveleira, sendo de interesse 
do agronegócio.

D. A modernização agrícola foi a aplicação de tecnologia para melhorar a preservação ambiental e o 
equilíbrio dos biomas.

E. Os  países  desenvolvidos  da  Europa  preservaram  as  suas  florestas  nativas,  motivo  pelo  qual 
pressionam o Brasil para preservar a Amazônia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PSICÓLOGO
16. O novo Código de Ética Profissional do Psicólogo, de Agosto de 2005, aprovado pela Resolução do 
Conselho Federal de Psicologia nº 010/05, consoante com a conjuntura democrática vigente, pautou-se pelo 
princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a 
serem seguidas pelo psicólogo. Das alternativas abaixo assinale o que é VEDADO ao psicólogo: 

A. Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza 
desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na 
ciência psicológica, na ética e na legislação profissional.

B. Levar  ao  conhecimento  das  instâncias  competentes  o  exercício  ilegal  ou  irregular  da  profissão, 
transgressões a princípios e diretrizes deste Código ou da legislação profissional. 

C. O  psicólogo  trabalhará  visando  promover  a  saúde  e  a  qualidade  de  vida  das  pessoas  e  das 
coletividades  e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência,  discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

D. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a 
qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais.

E. Respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das 
pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional.

17. A síndrome definida por um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada 
`a vida profissional, é 

A. Síndrome de Tourette. 

B. Síndrome de Burnout. 

C. Síndrome de Asperger. 

D. Síndrome de West.

E. Síndrome de Guillain-Barré. 

18. O campo do desenvolvimento humano constitui-se do estudo científico da mudança e das características 
que  permanecem  razoavelmente  estáveis  durante  todo  o  ciclo  humano  de  vida.  Em  relação  ao 
desenvolvimento humano, é INCORRETO afirmar que 

A. o desenvolvimento é multidimensional e multidirecional, no qual durante toda a vida envolve um 
equilíbrio entre crescimento e declínio.

B. o  desenvolvimento  tem  três  principais  aspectos:  físico,  cognitivo  e  psicossocial,  que  ocorrem 
isoladamente, sem influência entre si. 

C. os objetivos do estudo científico do desenvolvimento humano visam descrever, explicar, predizer e 
modificar o comportamento. 

D. o desenvolvimento depende da história e contexto, onde cada pessoa desenvolve-se dentro de um 
conjunto específico de circunstâncias ou condições definidas por tempo e lugar.

E. cada período de tempo de vida é influenciado pelo que aconteceu antes e irá afetar o que está por vir 
e cada um destes períodos tem suas próprias características e um valor sem igual.

19. Um paciente chega ao hospital  com os seguintes sintomas: palpitação ou ritmo cardíaco acelerado, 



sudorese,  tremores,  sensação  de  falta  de  ar,  vertigem, medo  de  morrer  e/ou  enlouquecer,  sensação  de 
formigamento.  Através  de  exames  clínicos  e  laboratoriais  foram excluídos  a  possibilidade  de  ser  uma 
questão de ordem física/orgânica. Esta já é a terceira vez no mesmo mês que a família traz este paciente 
com o mesmo quadro no pronto-atendimento deste hospital. Estes ataques foram sempre inesperados e sem 
qualquer situação específica  que o desencadeasse.  Com estas informações, qual  das alternativas  abaixo 
corresponde ao diagnóstico deste paciente:

A.  Estresse.

B. Agorafobia. 

C. Infarto agudo do miocárdio. 

D. Disfagia.

E. Transtorno de Pânico. 

20. Nos casos de tratamento de pacientes com Transtornos de Humor é INCORRETO afirmar que 

A. o tratamento dos transtornos de humor deve ter como um dos principais objetivos a segurança do 
paciente e internar o paciente ou tentar um tratamento externo é uma decisão crítica a ser tomada 
pelo médico em conjunto com a família. 

B. a terapia cognitiva de curto prazo tem sido estudada em relação da sua eficácia no tratamento do 
transtorno depressivo maior, focalizando as distorções cognitivas supostamente presentes. 

C. indicações  claras  de  hospitalização  são:  a  necessidade  de  procedimentos  diagnósticos,  risco  de 
suicídio  e  homicídio  e  capacidade  amplamente  reduzida  para  cuidar  da  alimentação,  abrigo  e 
vestuário.

D. os pacientes com transtornos de humor, frequentemente, relutam em ser hospitalizados por vontade 
própria, porém, a família e o médico jamais poderão realizar internamento compulsório. 

E. os pacientes maníacos, com frequência, têm uma falta tão completa de insight para a sua doença que 
a hospitalização lhes parece completamente absurda. 

21. A visão do desenvolvimento na perspectiva psicanalítica preocupa-se com as forças inconscientes que 
motivam o comportamento humano. Para Sigmund Freud, as fases de desenvolvimento psicossexual estão 
baseadas na maturação em que o prazer muda de uma zona corporal para outra. Das afirmativas abaixo, 
escolha a alternativa INCORRETA.

A. A primeira  fase  de  desenvolvimento  psicossexual  é  a  fase  oral  onde  a  necessidade,  o  prazer  e 
gratificação  estão  concentradas  predominantemente  na  boca,  e  na  fase  oral  tardia,  depois  do 
aparecimento dos dentes, inclui a gratificação de instintos agressivos, como morder o seio da mãe. 

B. Na fase anal não é raro uma criança oferecer como presente a seu pai ou mãe parte de suas fezes e 
tendo sido elogiada por produzi-las, a criança pode surpreender-se ou confundir-se no caso de seus 
pais reagirem com repugnância.

C. Freud usa o termo fixação para descrever o que ocorre quando uma pessoa não progride normalmente 
de uma fase para outra, mas permanece muito envolvida numa fase particular, devido a um atraso 
psicomotor em firmar a cabeça e andar. 

D. Na fase fálica o menino vive o Complexo de Édipo, que segundo Freud, nesta etapa todo menino 
revive um drama interno similar à peça de Sófocles, uma tragédia grega onde Édipo mata seu próprio 
pai. 

E. A fase genital ocorre com o início da puberdade e o consequente retorno da energia libidinal aos 
órgãos sexuais. 

22.  Dentre  as várias  Teorias da Personalidade e sua respectiva  importância  no campo da Psicologia,  é 
INCORRETO afirmar que 

A. Wilhelm Reich tem como um dos principais  conceitos  o “Caráter”  que é composto das  atitudes 



habituais  de  uma  pessoa  e  de  seu  padrão  consistente  de  respostas,  incluindo  atitudes  e  valores 
conscientes, estilo de comportamento e atitudes físicas. 

B. para Wilhelm Reich cada atitude de caráter tem uma atitude física correspondente e que o caráter do 
individuo é expresso no corpo em termos de rigidez muscular ou couraça muscular.

C. personalidade é definida por B. F. Skinner como uma coleção de padrões de comportamento 

D. Frederick S. Perls, o criador da Gestalt terapia, fala que uma gestalt é um fenômeno irredutível, é 
uma essência que aí está e que desaparece se o todo é fragmentado em seus componentes.

E. para Wilhelm Reich, o conceito de Persona é definido como a forma pela qual nos apresentamos ao 
mundo, incluindo nossos papéis sociais e nosso estilo de expressão pessoal.

23. Os Transtornos da Alimentação caracterizam-se por graves perturbações no comportamento alimentar. 
Destes transtornos, é correto afirmar que

A. a anorexia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por episódios repetidos de compulsões 
alimentares seguidas de comportamento compensatório inadequado.

B. é um dos critérios para diagnóstico de Anorexia Nervosa nas mulheres pós-menarca, a amenorreia.

C. o início da Anorexia Nervosa ocorre tipicamente em mulheres de 40 anos.

D. quando seriamente abaixo do peso, muitos indivíduos com Anorexia Nervosa manifestam sintomas 
de euforia e expansão social, inserindo-se em várias atividades sociais. 

E. na Anorexia Nervosa há um sentimento de falta de controle sobre o comportamento alimentar durante 
o episódio, um sentimento de incapacidade de parar de comer ou de controlar o tipo e a quantidade 
de alimento.

24. As psicoterapias dinâmicas breves são de curta duração, baseadas nos conceitos psicanalíticos. Essas 
terapias ganharam popularidade ao longo da última década, pois numerosos relatos clínicos têm indicado 
sua  efetividade  com determinados  grupos  de  pacientes.  Das  alternativas  abaixo,  assinale  a  alternativa 
INCORRETA.

A. A Psicoterapia de Tempo Limitado (Boston University – Mann) é um modelo psicoterapêutico de 
exatamente 12 entrevistas focalizadas sobre uma questão central específica. 

B. Alguns requisitos técnicos de Mann na Psicoterapia de Tempo Limitado são o predomínio precoce da 
transferência  positiva,  especificação  e  estrita  aderência  a  uma  questão  central,  envolvendo  a 
transferência e identificações positivas, fazendo da reparação um evento maturativo para o paciente.

C. A Psicoterapia  Focal  Breve  é  contra-indicada  para  pacientes  com  tentativa  grave  de  suicídio, 
dependência de substância, abuso crônico de álcool e sintomas obsessivos crônicos incapacitantes 

D. O estabelecimento da data definitiva do término é fornecido no início do tratamento da Psicoterapia 
Focal Breve.

E. A Psicoterapia de Tempo Limitado tem como objetivo a resolução do conflito edipiano, foco sobre a 
perda ou focos múltiplos e não há data específica para o término, havendo necessidade de maior 
duração para paciente seriamente enfermo. 

25.  Segundo  a  Resolução  do  Conselho  Federal  de  Psicologia  nº  007/2003,  que  institui  o  Manual  de 
Elaboração de Documentos Escritos produzido pelo psicólogo decorrentes de avaliações psicológicas,  é 
correto afirmar que 

A. o Relatório ou Laudo psicológico é uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições 
psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de 
avaliação psicológica.

B. Declaração é um documento que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo 
como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita, com 
fins de, por exemplo, justificar faltas e/ou impedimentos do solicitante. 



C. a Declaração, documento emitido pelo psicólogo não deve ser feita em papel timbrado ou apresentar 
na subscrição do documento o carimbo, em que constem nome e sobrenome do psicólogo, o número 
de sua inscrição profissional. 

D. o Parecer psicológico é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo 
psicológico cujo resultado deve ser necessariamente conclusivo.

E. na sua estrutura, o Relatório psicológico deve conter,  no máximo duas partes: a identificação do 
sujeito e a conclusão.

26. Os Testes Psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características psicológicas, 
constituindo-se um método ou uma técnica de uso privativo do psicólogo. Cabe ao psicólogo selecionar 
qual instrumento utilizar para a sua necessidade e ter o domínio na sua aplicação e interpretação. A escala 
Wechsler para criança, Wisc – III é 

A. utilizada  para  avaliação  cognitiva  para  crianças,  formado  por  diversos  sub-testes  que  avaliam 
diferentes aspectos da inteligência, sendo o desempenho das crianças nesses sub-testes resumidos em 
três medidas que oferecem estimativas da capacidade intelectual das mesmas a saber: QIs Verbal, 
Execução e Total.

B. um teste para mensurar o nível de estresse da criança em idade escolar. 

C. uma  escolha  frequente  no  psicodiagnóstico  de  crianças,  usado  para  avaliar  a  dinâmica  da 
personalidade  da  criança  através  de  desenho,  com  aplicação  e  correção  semelhante  ao  HTP 
(House/Tree/Person).

D. composta por 04 sub-testes: Arranjo de Figuras, Cubos, Armar Objetos e Procurar Símbolos.

E. um  teste  gestáltico  viso-motor  composto  por  nove  cartões,  cada  qual  composto  por  figuras 
diferenciadas  que  estão  desenhadas  em  cor  preta,  oferecendo  estímulos  formados  por  linhas 
contínuas ou pontos, curvas sinuosas ou ângulos. 

27. A Saúde do Trabalhador configura um campo de saber e de práticas que demandam da Psicologia uma 
atuação sobre o trabalho e sobre as estruturas e processos que o organizam, a partir do locus dos serviços 
públicos de saúde. Em relação à Saúde do Trabalhador é INCORRETO afirmar que

A. o documento “Saúde do Trabalhador no âmbito da Saúde Pública: referências para a atuação 
do(a) psicólogo(a)” elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia em 2008, pauta-se na técnica 
psicanalítica para fundamentar a compreensão da saúde do trabalhador. 

B. as práticas psicológicas em Saúde do Trabalhador devem ser desenhadas a partir de uma contínua 
atividade investigativa que norteie a eleição de prioridades e que defina as formas de atuação.

C. um grande desafio que se apresenta ao psicólogo, no campo da saúde do trabalhador, consiste no 
estabelecimento  do  nexo  causal  entre  os  transtornos  mentais  e  os  aspectos  organizacionais  do 
trabalho.

D. as ações de vigilância em Saúde do Trabalhador incluem a identificação, o controle e a eliminação 
dos riscos nos locais de trabalho. 

E. o psicólogo atualizado em sua prática e em consonância com o momento sócio–cultural em que vive, 
pode e deve utilizar do documento de referências para atuação na Saúde do Trabalhador no âmbito da 
saúde pública para orientar sua prática. 

28. A entrevista psicológica pode ser utilizada em vários contextos e com objetivos distintos, sendo uma 
ferramenta muito  importante  para  a  prática  profissional..  Das  alternativas  abaixo,  todas  estão  corretas, 
EXCETO,

A. a  entrevista  de  triagem  pode  ser  considerada  um  momento  crucial  no  diagnóstico  e  no 
encaminhamento terapêutico em saúde mental,  onde o entrevistador  tem a função de conduzir  o 
processo de triagem, dirigindo os diversos  momentos  da entrevista  em função de seus objetivos 
primordiais e de indicação terapêutica. 



B. na entrevista de seleção, na empresa, é imprescindível ao entrevistador conhecer a organização e suas 
estratégias, as tarefas e responsabilidades do cargo e as características da área em que a pessoa irá 
trabalhar.

C. na  entrevista  clínica  no  contexto  hospitalar,  cabe  ao  psicólogo,  quando  solicitado  a  atender  um 
paciente, avaliar não somente este, mas todo o contexto no qual este pedido está inserido.

D. no contexto familiar, na primeira entrevista diante do paciente identificado e a sua família, inicia-se o 
diagnóstico, que é um processo dinâmico e longitudinal.

E. a  entrevista  devolutiva  no  psicodiagnóstico  é  fundamental  para  o  processo,  pois  representa  a 
conclusão do mesmo, sendo amplamente recomendado que se inicie esta entrevista pelos aspectos 
mais  comprometidos  e ansiogênicos e jamais  deve ser  fornecidos informações ou resultados dos 
testes realizados.

29. De acordo com o DSM IV – TR, das alternativas abaixo é correto afirmar que

A. o transtorno de Tourette é uma perturbação da consciência, desenvolvida em curto período de tempo 
e acompanhada por uma alteração na cognição. 

B. as  características  essenciais  de  uma  Parafilia  consistem  em  fantasias,  anseios  sexuais  ou 
comportamentos recorrentes, intensos e sexualmente excitantes.

C. a característica da encoprese consiste na repetida emissão de urina, diurna ou noturna na cama ou na 
roupa. 

D. a característica essencial do Transtorno de Somatização é a presença de sintomas ou déficits afetando 
a função motora ou sensorial,  que sugerem uma condição neurológica ou outra condição médica 
geral.

E. a  esquizofrenia  é  um transtorno  do  humor  caracterizada  por  um ou mais  episódios  Depressivos 
Maiores.

30. Para Jean Piaget as fases do desenvolvimento cognitivo, em ordem cronológica crescente, são:

A. Estágio  sensório-motor,  pensamento  pré-operacional,  pensamento  operacional  e  pensamento 
universal.

B. Estágio sensório-motor, pensamento operacional formal e pensamento operacional concreto 

C. Estágio sensório-motor, pensamento pré-operacional, pensamento operacional concreto e pensamento 
operacional formal.

D. Estágio oral, anal, fálico e genital.

E. Estágio pré-operacional, pensamento operacional e pensamento libidinal. 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TUPÃSSI

ELETRICISTA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de ELETRICISTA que é constituída de quatro 
matérias (apresentadas na seguinte ordem: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. 
As matérias possuem, respectivamente, 5, 5, 10 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, 
B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e 
se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS

OPERAÇÃO RETIRA MAIS DE OITO TONELADAS DE LIXO DE CASA DE IDOSA

Ela colecionava lixo há décadas em residência no subúrbio. Vizinhos em Bento Ribeiro pediram ajuda às  
autoridades há um ano e meio.

Equipes da prefeitura e do governo do estado recolheram mais de oito toneladas de lixo numa casa 
em Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio. A proprietária, uma mulher de 73 anos de idade colecionava lixo. 
Eles puderam fazer a limpeza do terreno na casa da idosa na quarta-feira (4) graças a um mandado judicial.

Segundo vizinhos,  essa  quantidade  de lixo  foi  recolhida  nas  ruas  do bairro  pela  mulher.  Eles 
contaram que há mais de uma década conviviam com a sujeira e o mau cheiro. E que há um ano e meio 
pediram ajuda às autoridades.

Com uma autorização judicial, garis da Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) e agentes de 
saúde puderam finalmente entrar na casa. Além das toneladas de lixo, foram encontrados muitos ratos, 
insetos e focos de dengue.

A quantidade de lixo retirada da casa pode chegar a dez toneladas. Para denúncias de abandono de 
terreno e lixo na vizinhança é possível acionar além da companhia de limpeza urbana do seu município, a 
Defesa Civil pelo telefone 199.

Dependendo da avaliação dos técnicos e do risco para os moradores do entorno, a própria Defesa 
Civil interdita a área e convoca os órgãos competentes para fazer a limpeza.

FONTE: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/08/operacao-descobre-casa-de-idosa-com-mais-
de-oito-toneladas-de-lixo.html, em 05.08.2010.

1. “Graças a um mandado judicial”, a frase destacada pode significar que a limpeza do terreno

A. foi realizada pelos vizinhos.

B. foi realizada a pedido da dona do terreno.

C. não foi realizada a tempo pela comunidade.

D. não foi feita como deveria pelos garis da Comlurb.

E. não foi feita em comum acordo entre as partes envolvidas.

2. NÃO se Pode afirmar que

A. garis e agentes de saúde puderam entrar na casa.

B. a quantidade de lixo retirada da casa pode chegar a dez toneladas. 

C. foram encontrados, no local, muitos ratos, insetos e focos de dengue.

D. quantidade de lixo encontrada no terreno foi recolhida nas ruas do bairro pela mulher.

E. independentemente do risco para os moradores do entorno, a Defesa Civil interdita a área.

3. Em: Para denúncias de abandono de terreno e lixo na vizinhança é possível acionar além da companhia 
de limpeza urbana do seu município, a Defesa Civil pelo telefone 199, a palavra destacada só NÃO poderia 
ser substituída no texto, sem alternar o sentido, por

A. fazer agir.

B. pôr em alerta.

C. pôr em ação.

D. fazer trabalhar.

E. fazer desempenhar uma atividade.



4. Em: Eles contaram que há mais de uma década conviviam com a sujeira e o mau cheiro, um dos efeitos 
de sentido produzidos por essa oração é o de que

A. os vizinhos viviam juntos no terreno cheio de sujeira.

B. há um ano e meio o mal cheiro se intensificou no terreno.

C. os garis e os agentes de saúde conviviam com a sujeira do terreno.

D. os vizinhos conviviam diariamente com o mal cheiro que vinha do local.

E. os agentes de saúde e a Defesa Civil há uma década faziam a limpeza do terreno.

5. A palavra Operação, no título da reportagem, tem o mesmo sentido que

A. intervenção cirúrgica.

B. cálculo aritmético.

C. transação comercial.

D. ação de um órgão.

E. aplicação do produto cartesiano.

MATEMÁTICA
6. Cada gato guloso come 6 ratos por dia. Quantos ratos 7 gatos comem em 7 dias? 

A. 290.

B. 189.

C. 294.

D. 213.

E. 157.

7. Sr. Luiz, pedreiro de profissão, cava poços nos finais de semana para completar a renda familiar. Ele 
cobra R$ 8,00 por metro cúbico de terra escavada. Quanto ele deve receber para cavar um tanque de 3m de 
largura, 3,5m de comprimento e 1,5 m de profundidade? 

A. R$ 157,83.

B. R$ 176,75.

C. R$ 19,93.

D. R$ 185,00.

E. R$ 126,00.

8. A capacidade de uma garrafa de cerveja é 600 ml e a de uma garrafa de refrigerante é de 290 ml. Diante 
disso quantas garrafas de refrigerante aproximadamente serão necessárias para encher uma garrafa de um 
litro?

A. 3 garrafas.

B. 2 garrafas e meia.

C. 4 garrafas.

D. 3 garrafas e meia.

E. 2 garrafas.

9. Uma torneira aberta gotejando gasta diariamente 48 litros de água. Quantas horas esta torneira irá levar 
para esvaziar uma caixa d´água com capacidade de 1000l?

A. 3 dias.



B. 500 horas.

C. 158 horas.

D. 5000 horas.

E. 12 dias.

10. Ao pagar o condomínio após o vencimento, o condômino teve que pagar uma multa de 20%. Qual o 
valor aproximado que foi pago pelo condômino se o valor sem multa era de R$ 75,77?

A. R$ 87,58.

B. R$ 78,80.

C. R$ 80,53.

D. R$ 91,50.

E. R$ 90,92.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ELETRICISTA
11. Qual deve ser a cor do fio ou cabo elétrico usado para aterramento de circuítos elétricos prediais?

A. Vermelho.

B. Azul.

C. Preto.

D. Verde.

E. Branco.

12. Onde devemos descartar as lâmpadas fluorecentes queimadas?

A. Em rios ou lagos.

B. No lixo comum.

C. Essas  lâmpadas  devem ser  devolvidas  para  seu  fabricante  ou  encaminhadas  para  empresas  de 
descarte especializadas.

D. Essas lampadas devem ser enterradas.

E. Vendidas para o ferro velho.

13. De qual material são feitos os condutores elétricos, fios e cabos, usados em redes elétricas prediais?

A. Aço.

B. Prata.

C. Latão.

D. Estanho.

E. Cobre.

14. Quantas fases são necessárias para energizar um motor bifásico? 

A. Uma fase.

B. Duas fases.

C. Três fases.

D. Quatro fases.

E. Nenhuma fase.



15. Qual instrumento deve ser usado para medir a corrente de um circuito elétrico?

A. Wattímetro.

B. Voltímetro.

C. Alicate Amperímetro.

D. Decibelímetro.

E. Megôhmetro.

16. O circuito abaixo representa a ligação de:

A. Duas Lâmpadas em paralelo.

B. Dois motores em série.

C. Duas Lâmpadas em série.

D. Dois chuveiros em paralelo.

E. Dois exautores em paralelo.

17. Qual o dispositivo abaixo é usado para proteger um circuito elétrico?

A. Interruptor.

B. Relé fotoelétrico.

C. Seccionadora.

D. Contatora.

E. Disjuntor.

18. Qual deve ser a bitola mínima de uma cabo elétrico para suportar uma corrente elétrica nominal de 
36A?

A. 2.5 mm².

B. 10 mm².

C. 6 mm².

D. 1,5 mm².

E. 15 mm ².

19. Qual o tipo de partida é adequado para partir um motor trifásico de 10 hp?

A. Partida direta.

B. Partida Estrela-Triângulo.

C. Partida compensada.

D. Partida com disjuntor.

E. Partida capacitiva.

20. Uma carga de 2200W de potencia é ligada a uma rede elétrica bifásica 220V, qual a corrente elétrica que 
percorre essa rede? 



A. Uma corrente de 10A.

B. Uma corrente de 22A.

C. Uma corrente de 12A.

D. Uma corrente de 5A.

E. Uma corrente de 44A.



CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TUPÃSSI

MOTORISTA II

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de MOTORISTA II que é constituída de quatro 
matérias (apresentadas na seguinte ordem: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. 
As matérias possuem, respectivamente, 5, 5, 10 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, 
B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e 
se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será anulada a questão sem alternativa assinalada ou com duas ou mais alternativas assinaladas. Para preen-
cher, é necessário utilizar a caneta de tinta preta fornecida pelos fiscais, sendo vedado o uso de qualquer ou-
tro tipo de caneta.

4. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:00 horas, sob pena de desclas-
sificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há pre-
visão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é per-
mitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS

OPERAÇÃO RETIRA MAIS DE OITO TONELADAS DE LIXO DE CASA DE IDOSA

Ela colecionava lixo há décadas em residência no subúrbio. Vizinhos em Bento Ribeiro pediram ajuda às  
autoridades há um ano e meio.

Equipes da prefeitura e do governo do estado recolheram mais de oito toneladas de lixo numa casa 
em Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio. A proprietária, uma mulher de 73 anos de idade colecionava lixo. 
Eles puderam fazer a limpeza do terreno na casa da idosa na quarta-feira (4) graças a um mandado judicial.

Segundo vizinhos, essa quantidade de lixo foi recolhida nas ruas do bairro pela mulher. Eles conta-
ram que há mais de uma década conviviam com a sujeira e o mau cheiro. E que há um ano e meio pediram 
ajuda às autoridades.

Com uma autorização judicial, garis da Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) e agentes de 
saúde puderam finalmente entrar na casa. Além das toneladas de lixo, foram encontrados muitos ratos, inse-
tos e focos de dengue.

A quantidade de lixo retirada da casa pode chegar a dez toneladas. Para denúncias de abandono de 
terreno e lixo na vizinhança é possível acionar além da companhia de limpeza urbana do seu município, a 
Defesa Civil pelo telefone 199.

Dependendo da avaliação dos técnicos e do risco para os moradores do entorno, a própria Defesa 
Civil interdita a área e convoca os órgãos competentes para fazer a limpeza.

FONTE: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/08/operacao-descobre-casa-de-idosa-com-mais-
de-oito-toneladas-de-lixo.html, em 05.08.2010.

1. Em: Eles puderam fazer a limpeza do terreno na casa da idosa na quarta-feira (4) graças a um mandado  
judicial, o pronome pessoal refere-se a, exclusivamente,

A. oito toneladas de lixo.

B. equipes da prefeitura.

C. equipes do governo.

D. à proprietária do terreno.

E. equipes da prefeitura e do governo do estado.

2. “Graças a um mandado judicial”, a frase destacada pode significar que a limpeza do terreno

A. foi realizada pelos vizinhos.

B. foi realizada a pedido da dona do terreno.

C. não foi realizada a tempo pela comunidade.

D. não foi feita como deveria pelos garis da Comlurb.

E. não foi feita em comum acordo entre as partes envolvidas.

3. NÃO se pode afirmar que

A. a proprietária colecionava lixo.

B. mesmo com tanto lixo, não havia mal cheiro no local.

C. Bento Ribeiro é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro.

D. há um ano e meio os vizinhos pediram ajuda às autoridades.

E. a quantidade de lixo se acumulava há, pelo menos, uma década.



4. NÃO se Pode afirmar que

A. garis e agentes de saúde puderam entrar na casa.

B. a quantidade de lixo retirada da casa pode chegar a dez toneladas. 

C. foram encontrados, no local, muitos ratos, insetos e focos de dengue.

D. quantidade de lixo encontrada no terreno foi recolhida nas ruas do bairro pela mulher.

E. independentemente do risco para os moradores do entorno, a Defesa Civil interdita a área.

5. Em: Para denúncias de abandono de terreno e lixo na vizinhança é possível acionar além da companhia 
de limpeza urbana do seu município, a Defesa Civil pelo telefone 199, a palavra destacada só NÃO poderia 
ser substituída no texto, sem alternar o sentido, por

A. fazer agir.

B. pôr em alerta.

C. pôr em ação.

D. fazer trabalhar.

E. fazer desempenhar uma atividade.

MATEMÁTICA
6. Cada gato guloso come 6 ratos por dia. Quantos ratos 7 gatos comem em 7 dias? 

A. 290.

B. 189.

C. 294.

D. 213.

E. 157.

7. Sr. Luiz, pedreiro de profissão, cava poços nos finais de semana para completar a renda familiar. Ele co-
bra R$ 8,00 por metro cúbico de terra escavada. Quanto ele deve receber para cavar um tanque de 3m de 
largura, 3,5m de comprimento e 1,5 m de profundidade? 

A. R$ 157,83.

B. R$ 176,75.

C. R$ 19,93.

D. R$ 185,00.

E. R$ 126,00.

8. A capacidade de uma garrafa de cerveja é 600 ml e a de uma garrafa de refrigerante é de 290 ml. Diante 
disso quantas garrafas de refrigerante aproximadamente serão necessárias para encher uma garrafa de um li-
tro?

A. 3 garrafas.

B. 2 garrafas e meia.

C. 4 garrafas.

D. 3 garrafas e meia.

E. 2 garrafas.

9. Uma torneira aberta gotejando gasta diariamente 48 litros de água. Quantas horas esta torneira irá levar 



para esvaziar uma caixa d´água com capacidade de 1000l?

A. 3 dias.

B. 500 horas.

C. 158 horas.

D. 5000 horas.

E. 12 dias.

10. Sabendo-se que porção liquida da superfície terrestre corresponde a aproximadamente 71/100 da super-
fície total formada por água, continentes e ilhas. Qual é a fração que corresponde à porção de continentes e 
ilhas?

A. 29/100.

B. 53/100.

C. 18/100.

D. 31/100.

E. 108/100.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MOTORISTA
11. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, com relação a categoria dos veículos, a classificação correta 
é:

A. Oficial, de representação diplomática, de repartições consulares, de carreira ou organismos interna-
cionais acreditados junto ao governo brasileiro, particular, de aluguel de aprendizagem.

B. Oficial, particular e militar.

C. Particular, de aluguel, militar e oficial.

D. Oficial e particular.

E. Oficial, de aluguel de aprendizagem, particular, de cargas.

12. No curso de formação de condutores é obrigatório a inclusão do:

A. Curso para dirigir caminhão e ônibus.

B. Número do CPF na carteira de habilitação.

C. Curso de direção defensiva, de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o 
trânsito.

D. Somente o curso de direção defensiva.

E. Somente o curso de proteção ao meio ambiente.

13. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro no art. 167, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto 
de segurança, conforme previsto no art. 65, configura numa infração de natureza:

A. Leve e grave.

B. Grave e média.

C. Média.

D. Leve.

E. Grave.

14. Qual é o significado da ILHA no Código de Trânsito Brasileiro?

A. Parte com aterro entre as pistas.



B. Obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado a ordenação dos fluxos de trânsito em 
uma interseção.

C. Divisão entre pistas nas rodovias duplicadas.

D. Placas com sinalização de ponte.

E. Ponte móvel na rodovia.

15. Um veículo é dotado de 4 (quatro) filtros de extrema importância para o funcionamento de todo o siste-
ma. São eles:

A. Filtro de óleo, combustível, ar e solar.

B. Filtro de óleo, combustível, ar e cabine.

C. Filtro de óleo, combustível, ar e carroceria.

D. Filtro de óleo, combustível, álcool e ar.

E. Filtro de óleo, combustível, álcool e cabine.

16. São consideradas atitudes importantes durante o procedimento de primeiros socorros:

A. Agir devagar, inspirar confiança, afastar curiosos, fazer comentários trágicos.

B. Agir rápido, mas não às pressas, inspirar confiança, afastar curiosos, evitar comentários trágicos.

C. Agir rápido, mas não às pressas, inspirar confiança, afastar curiosos, fazer comentários trágicos.

D. Agir rápido, às pressas, inspirar confiança, afastar curiosos, evitar comentários trágicos.

E. Inspirar confiança, agir às pressas, afastar curiosos evitar comentários trágicos.

17. O Código de Trânsito Brasileiro no art 304  trata a omissão de socorro como sendo: 

A. Infração leve.

B. Natural.

C. Crime.

D. Infração média.

E. Falha no processo de formação de condutores.

18. Conduzir o veículo com fones de ouvidos conectados a aparelhos de som ou telefone celular resulta em:

A. Multa, infração leve, perda de 4 (quatro) pontos.

B. Multa, infração gravíssima, perda de 7 (sete) pontos.

C. Multa, infração média, perda de 4 (quatro) pontos.

D. Infração grave, perda de 7 (sete) pontos.

E. Multa, infração grave, perda de 4(quatro) pontos.

19. Quando o veículo estiver parado no semáforo, por exemplo, é correto:

A. Deixá-lo desengatado com freio de mão puxado.

B. Deixá-lo engatado com a embreagem acionada.

C. Deixá-lo desengatado sem que o freio de mão esteja puxado.

D. Deixá-lo desligado.

E. Deixá-lo engatado com freio de mão puxado.



20. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que os seguintes veículos são dispensados 
do uso da placa dianteira:

A. Veículos com potência inferior a 62 (sessenta e dois) cavalos.

B. Veículos de 2 (duas) ou 3 (três) rodas e ônibus articulados.

C. Apenas veículos de 3 (três) rodas.

D. Apenas veículos de 2 (duas) rodas.

E. Veículos de 2 (duas) ou 3 (três) rodas.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TUPÃSSI

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS que 
é  constituída  de  quatro  matérias  (apresentadas  na  seguinte  ordem:  Língua  Portuguesa,  Matemática  e 
Conhecimentos Gerais. As matérias possuem, respectivamente, 7, 7, 6 questões objetivas; cada questão tem 
cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste 
caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS – FUNDAMENTAL INCOMPLETO

OPERAÇÃO RETIRA MAIS DE OITO TONELADAS DE LIXO DE CASA DE IDOSA

Ela colecionava lixo há décadas em residência no subúrbio. Vizinhos em Bento Ribeiro pediram ajuda às  
autoridades há um ano e meio.

Equipes da prefeitura e do governo do estado recolheram mais de oito toneladas de lixo numa casa 
em Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio. A proprietária, uma mulher de 73 anos de idade colecionava lixo. 
Eles puderam fazer a limpeza do terreno na casa da idosa na quarta-feira (4) graças a um mandado judicial.

Segundo vizinhos,  essa  quantidade  de lixo  foi  recolhida  nas  ruas  do bairro  pela  mulher.  Eles 
contaram que há mais de uma década conviviam com a sujeira e o mau cheiro. E que há um ano e meio 
pediram ajuda às autoridades.

Com uma autorização judicial, garis da Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) e agentes de 
saúde puderam finalmente entrar na casa. Além das toneladas de lixo, foram encontrados muitos ratos, 
insetos e focos de dengue.

A quantidade de lixo retirada da casa pode chegar a dez toneladas. Para denúncias de abandono de 
terreno e lixo na vizinhança é possível acionar além da companhia de limpeza urbana do seu município, a 
Defesa Civil pelo telefone 199.

Dependendo da avaliação dos técnicos e do risco para os moradores do entorno, a própria Defesa 
Civil interdita a área e convoca os órgãos competentes para fazer a limpeza.

FONTE: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/08/operacao-descobre-casa-de-idosa-com-mais-
de-oito-toneladas-de-lixo.html, em 05.08.2010.

1. Em: Eles puderam fazer a limpeza do terreno na casa da idosa na quarta-feira (4) graças a um mandado  
judicial, o pronome pessoal refere-se a, exclusivamente,

A. oito toneladas de lixo.

B. equipes da prefeitura.

C. equipes do governo.

D. à proprietária do terreno.

E. equipes da prefeitura e do governo do estado.

2. “Graças a um mandado judicial”, a frase destacada pode significar que a limpeza do terreno

A. foi realizada pelos vizinhos.

B. foi realizada a pedido da dona do terreno.

C. não foi realizada a tempo pela comunidade.

D. não foi feita como deveria pelos garis da Comlurb.

E. não foi feita em comum acordo entre as partes envolvidas.

3. NÃO se pode afirmar que

A. a proprietária colecionava lixo.

B. mesmo com tanto lixo, não havia mal cheiro no local.

C. Bento Ribeiro é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro.

D. há um ano e meio os vizinhos pediram ajuda às autoridades.

E. a quantidade de lixo se acumulava há, pelo menos, uma década.



4. NÃO se Pode afirmar que

A. garis e agentes de saúde puderam entrar na casa.

B. a quantidade de lixo retirada da casa pode chegar a dez toneladas. 

C. foram encontrados, no local, muitos ratos, insetos e focos de dengue.

D. quantidade de lixo encontrada no terreno foi recolhida nas ruas do bairro pela mulher.

E. independentemente do risco para os moradores do entorno, a Defesa Civil interdita a área.

5. Em: Para denúncias de abandono de terreno e lixo na vizinhança é possível acionar além da companhia 
de limpeza urbana do seu município, a Defesa Civil pelo telefone 199, a palavra destacada só NÃO poderia 
ser substituída no texto, sem alternar o sentido, por

A. fazer agir.

B. pôr em alerta.

C. pôr em ação.

D. fazer trabalhar.

E. fazer desempenhar uma atividade.

6. Em: Eles contaram que há mais de uma década conviviam com a sujeira e o mau cheiro, um dos efeitos 
de sentido produzidos por essa oração é o de que

A. os vizinhos viviam juntos no terreno cheio de sujeira.

B. há um ano e meio o mal cheiro se intensificou no terreno.

C. os garis e os agentes de saúde conviviam com a sujeira do terreno.

D. os vizinhos conviviam diariamente com o mal cheiro que vinha do local.

E. os agentes de saúde e a Defesa Civil há uma década faziam a limpeza do terreno.

7. A palavra Operação, no título da reportagem, tem o mesmo sentido que

A. intervenção cirúrgica.

B. cálculo aritmético.

C. transação comercial.

D. ação de um órgão.

E. aplicação do produto cartesiano.

MATEMÁTICA
8. Cada gato guloso come 6 ratos por dia. Quantos ratos 7 gatos comem em 7 dias? 

A. 290.

B. 189.

C. 294.

D. 213.

E. 157.

9. Sr. Luiz, pedreiro de profissão, cava poços nos finais de semana para completar a renda familiar. Ele 
cobra R$ 8,00 por metro cúbico de terra escavada. Quanto ele deve receber para cavar um tanque de 3m de 
largura, 3,5m de comprimento e 1,5 m de profundidade? 

A. R$ 157,83.



B. R$ 176,75.

C. R$ 19,93.

D. R$ 185,00.

E. R$ 126,00.

10. A capacidade de uma garrafa de cerveja é 600 ml e a de uma garrafa de refrigerante é de 290 ml. Diante 
disso quantas garrafas de refrigerante aproximadamente serão necessárias para encher uma garrafa de um 
litro?

A. 3 garrafas.

B. 2 garrafas e meia.

C. 4 garrafas.

D. 3 garrafas e meia.

E. 2 garrafas.

11. Uma torneira aberta gotejando gasta diariamente 48 litros de água. Quantas horas esta torneira irá levar 
para esvaziar uma caixa d´água com capacidade de 1000l?

A. 3 dias.

B. 500 horas.

C. 158 horas.

D. 5000 horas.

E. 12 dias.

12.  Sabendo-se  que  porção  liquida  da  superfície  terrestre  corresponde  a  aproximadamente  71/100  da 
superfície  total  formada  por  água,  continentes  e  ilhas.  Qual  é  a  fração  que  corresponde  à  porção  de 
continentes e ilhas?

A. 29/100.

B. 53/100.

C. 18/100.

D. 31/100.

E. 108/100.

13. Ao pagar o condomínio após o vencimento, o condômino teve que pagar uma multa de 20%. Qual o 
valor aproximado que foi pago pelo condômino se o valor sem multa era de R$ 75,77?

A. R$ 87,58.

B. R$ 78,80.

C. R$ 80,53.

D. R$ 91,50.

E. R$ 90,92.

14. Considerando os números inteiros - 31 e 32 é correto afirmar que

A. - 31 < 32.

B. - 31 = 32.

C. - 31 > 32.



D. - 31 ≥ 32.

E. - 31 ≤ 32.

CONHECIMENTOS GERAIS
15. Assinale a alternativa correta.

A. A lei brasileira não permite a discussão política nas escolas públicas e privadas.

B. Os professores devem impor suas crenças aos seus alunos, porque estudaram mais.

C. A liberdade de expressão é um direito no Brasil.

D. A liberdade religiosa não é permitida nas escolas públicas no Brasil, sendo que nas escolas privadas 
os alunos devem optar pela religião católica.

E. A família é a instituição que tem condições de preparar as novas gerações para a sociedade moderna, 
não havendo necessidade de outras instituições para a formação de cidadãos.

16.  Com relação à produção de alimentos, é correto afirmar que

A. o uso de novas tecnologias na agricultura vem aumentando a produção alimentos no Paraná.

B. com a  modernização  da  agricultura  dos  últimos  40  anos,  a  população  rural  teve  um aumento 
percentual no Paraná. 

C. quase todos os alimentos produzidos no Paraná são consumidos pela população deste estado.

D. os produtos transgênicos, ainda, não foram liberados para o consumo no Brasil.

E. todas as notícias nos meios de comunicação afirmam que os alimentos transgênicos não oferecem 
riscos à saúde.

17. A constituição brasileira prevê que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação."  Sobre o sistema 
de saúde brasileiro, é correto afirmar que

A. os  profissionais  da  área  da  saúde  são  somente  os  médicos,  não  havendo  cursos  para  outros 
profissionais da saúde.

B. a saúde, por ser um direito de todos os brasileiros, é uma atividade que somente o poder público (aos 
governos) pode exercer, não havendo empresas privadas atuando nesta área.

C. as condições sanitárias  de parte  das cidades brasileiras,  em diversos casos,  são apontadas  como 
causadoras de doenças.

D. os médicos sempre atendem os doentes independentemente das condições financeiras dos mesmos.

E. todos concordam que é preciso aumentar os impostos para melhorar o acesso aos serviços de saúde 
no Brasil.

18. É correto afirmar que

A. o Mercosul é um acordo entre países do qual o Brasil participa. 

B. a ONU é dirigida pelos países em desenvolvimento e sempre favoreceu e ajudou os países pobres.

C. o Brasil sempre teve eleições diretas para presidente da República.

D. na Venezuela e na Bolívia,  os presidentes Hugo Chaves e Evo Morales não foram eleitos pelos 
eleitores destes países, sendo, por causa disto, ditadores.

E. as eleições diretas são vistas por todos como uma maneira errada de escolher os dirigentes  políticos.

19. Com relação aos direitos dos trabalhadores no Brasil, é correto afirmar que



A. nenhum trabalhador tem estabilidade de emprego, podendo ser demitido tanto no setor privado como 
no setor público quando os chefes quiserem.

B. a lei prevê direitos e deveres para empregadores e empregados.

C. todos os brasileiros tem direito de se aposentarem aos 70 anos de idade.

D. a lei estabelece que os homens e as mulheres devem cumprir os mesmos requisitos no que se refere 
ao tempo de contribuição e à idade para obterem a aposentadoria.

E. todos os concursos são abertos para todos os brasileiros independentemente de sua formação escolar.

20. Sobre a economia, é correto afirmar que

A. quem compra sempre fixa os preços dos produtos.

B. pagar juros é proibido pelas leis brasileiras.

C. todos os economistas concordam que pagar juros prejudica a economia.

D. a  possibilidade de realizar  pagamentos  em prestações  aumenta  as  condições  de  os  trabalhadores 
comprarem bens duráveis no Brasil.

E. os assalariados sempre recebem seus pagamentos antes de realizarem os serviços para os quais são 
contratados.


