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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES/ESPECIFICIDADES REGIONAIS 06 a 15 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 16 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMIDADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda 

de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

NOME DO CANDIDATO     
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Comediantes estão cada vez mais sendo 

perseguidos 
 
O humor é um constante trabalho de 

reinvenção, todos os dias é preciso pensar fora da 
caixa. Construir uma boa piada é tentar distrair a 
mente do público para causar uma surpresa, para que 
o desfecho não seja previsível e cause no espectador 
o espasmo da risada em sua face. Acredito que o 
processo para se fazer graça em tempos que a 
profissão está cada vez mais concorrida continua o 
mesmo. Sempre precisamos buscar outros caminhos e 
aplicar o mesmo processo de criação nas escolhas e 
formas de fazer piada. Também acho importante estar 
sempre conectado com as notícias e ter agilidade para 
não perder o "timing". 

Só que a gente que faz comédia está cada dia 
mais perseguido, e isso é muito ruim para o 
comediante. Esses dias fiz piadas sobre a 
manifestação e acabei sendo perseguido. Outro dia a 
piada falava do frio de Curitiba e acabei sendo 
ameaçado por feministas, ou seja, uma cutucada 
dispara outra e é preciso ficar atento. Só que ficar 
atento não é bom para o humor, o humor tem que ser 
verdadeiro e ácido quando necessário. 

Se você pensar duas vezes se vai ou não vai 
ofender alguém é melhor nem fazer piada, porque a 
piada sempre vai ter um alvo. Acredito que é possível 
fazer piadas com qualquer assunto, depende só de 
como você trata esse assunto e da dose de exagero 
que você coloca para que fique engraçada. Não 
devemos, enquanto humoristas, focar somente em um 
estilo de comédia para não cansar e saturar o público. 
Claro que sempre devemos ser honestos com a 
plateia, o consumidor de humor saca quando o 
comediante está forçando uma barra.    

O processo criativo deve ser provocado, não 
adianta esperar que as ideias apareçam, é preciso 
exercício. Criar é uma aeróbica mental e, na maioria 
das vezes, as ideias estão lá só esperando para serem 
resgatadas. O humorista não pode ter medo de tentar, 
até porque esse é o nosso trabalho. Nunca saberei se 
a piada funciona ou não até a hora que subo no palco 
e me arrisco. Já cansei de sair com três páginas de 
texto escrito e conseguir salvar só três piadas que 
realmente funcionaram, e olhe lá. 

Fazer televisão também é sempre muito 
importante porque divulga e populariza, mas hoje em 
dia veículos como as redes sociais, Facebook, 
YouTube e Twitter, além de ajudarem a divulgar o seu 
trabalho, servem como um mailing pessoal para levar 
público ao teatro e isso reflete em bilheteria. Claro que 
televisão ainda é muito importante, mas existe, por 
exemplo, um mercado enorme e rentável para 
comediantes no meio corporativo. O cinema nacional 
está se abrindo cada vez mais para a comédia, 
sitcoms, web séries, vlogs, uma infinidade de opções 
para o comediante se destacar. Quando comecei a 
fazer comédia não existiam tantas possibilidades para 
mostrar meu trabalho como existem hoje. Por isso 
hoje procuro usar tudo isso ao meu favor, no meio de 
várias tentativas, algumas sempre acabam virando e 
dando certo, mas é preciso insistir e fazer o seu, e de 
preferência não ligar muito para concorrência. 
 
Disponível em: http://noticias.uol.com.br/opiniao 

 
 
 
 
 

Questão 01  
 
Releia: “O humor é um constante trabalho de 
reinvenção, todos os dias é preciso pensar fora da 
caixa”. O trecho em destaque significa: 
 

(A) Pensar para além do que já existe. 
(B) Pensar no retorno financeiro. 
(C) Pensar no público cativo. 
(D) Pensar nas piadas que já existem. 
 

Questão 02  
 
Para construir uma boa piada, o autor do texto 
considera, EXCETO: 
 

(A) Ser necessário pensar em distrair a mente do 
público para causar surpresa. 

(B) Ser necessário pensar no seu desfecho para que 
seja previsível. 

(C) Ser necessário encontrar outros caminhos, mas 
aplicar o mesmo processo de criação. 

(D) Ser necessário estar conectado com notícias e ser 
ágil para não perder o tempo da piada (“timing”). 

 

Questão 03  
 

Na frase: “Claro que sempre devemos ser honestos 
com a plateia, o consumidor de humor saca quando o 
comediante está forçando uma barra”, o verbo 
destacado NÃO pode ser substituído, sem alterar o 
sentido, por: 
 

(A) Compreende. 
(B) Percebe. 
(C) Entende. 
(D) Avança. 
 

Questão 04  
 
Das palavras retiradas do texto, em quais ocorrem 
DÍGRAFO? 
 

(A) Televisão – Hoje – Bilheteria. 
(B) Bilheteria – Mercado – Cinema. 
(C) Comédia – Cinema – Trabalho. 
(D) Trabalho – Bilheteria – Concorrência. 
 

Questão 05  
 
Observe as palavras em destaque: “Já cansei de sair 
com três páginas de texto escrito e conseguir salvar 
só três piadas que realmente funcionaram, e olhe lá”. 
Nessas palavras, há algo em comum: TODAS contêm o 
fonema /s/. O mesmo ocorre em: 
 

(A) Sobremesa. 
(B) Tabaco. 
(C) Exceção. 
(D) Exame. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES/ 
ESPECIFICIDADES REGIONAIS 

 

Questão 06  
 
O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas 
necessárias para a transferência regular e automática, 
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor 
descrito, para os Fundos Municipais de Saúde dos 
Municípios de Antonina, Guaratuba, Matinhos, 
Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná (PR). 
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(A) Contempla o texto do artigo 2º da Portaria nº 1.621, 

de 26 de julho de 2012, Habilita a Central de 
Regulação das Urgências e as Unidades de 
Suporte Básico e Avançado a receber recursos de 
custeio destinados ao Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU 192 Regional Litoral do 
Estado do Paraná com sede em Paranaguá (PR) e 
autoriza a transferência de custeio aos Fundos 
Municipais de Saúde. 

(B) O Fundo Nacional de Saúde não atua na área em 
questão. 

(C) Este fundo somente atua na Região metropolita de 
Curitiba. 

(D) Contempla o texto do artigo 6º da Portaria nº 1.621, 
de 26 de julho de 2014, Habilita a Central de 
Regulação das Urgências e as Unidades de 
Suporte Básico e Avançado a receber recursos de 
custeio destinados ao Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU 192 Regional Litoral do 
Estado do Paraná com sede em Paranaguá (PR) e 
autoriza a transferência de custeio aos Fundos 
Municipais de Saúde. 

 

Questão 07  
 
Habitada inicialmente por índios carijós e sendo que 
os primeiros povoadores datam de 1648 e 1654, esta 
cidade do litoral paranaense de extraordinária beleza 
natural paisagística oferece, ainda, diversos atrativos 
turísticos e seus habitantes naturais são denominados 
capelistas.  Trata-se de: 

 
(A) Paranaguá. 
(B) Antonina. 
(C) Guaraqueçaba. 
(D) Matinhos. 
 

Questão 08  
 
Em ambientes aquáticos, como os rios, onde se lança 
grande quantidade de esgoto, muitas vezes os peixes 
morrem, por que: 

 
(A) Os consumidores comem os peixes presentes nas 

águas. 
(B) Há excesso de nutrientes orgânicos na correnteza. 
(C) O suprimento de oxigênio decresce. 
(D) As alternativas B e C estão Corretas. 
 

Questão 09  
 
As exportações de grãos no Porto de Paranaguá, no 
litoral do Paraná, cresceram 20% no primeiro trimestre 
de 2014 em comparação ao mesmo período de 2013. 
Os dados foram divulgados pela Administração dos 
Portos de Paranaguá e Antonina (Appa). Quais 
produtos lideram a exportações do Porto de 
Paranaguá? 

 
(A) Algodão, soja e petróleo. 
(B) Soja, madeira, frango e veículos. 
(C) Soja, café, algodão e automóveis. 
(D) Soja, milho e farelo de soja. 
 

Questão 10  
 
O Clima é um importante fator natural que facilita a 
ocupação dos territórios. Na região leste do estado do 
Paraná, o clima também faz a diferença nas formas de 
ocupação. Qual é o clima dominante no litoral 
paranaense? 

 

(A) Litoral do Estado do Paraná enquadra-se dentro do 
tipo climático CFa (Clima temperado chuvoso e 
moderadamente quente), úmido em todas as 
estações e com verão quente. 

(B) Litoral do Estado do Paraná enquadra-se dentro do 
tipo climático Cba (Clima quente chuvoso e 
moderadamente quente).  

(C) Litoral do Estado do Paraná enquadra-se dentro do 
tipo climático CCA (Clima temperado chuvoso 
úmido em todas as estações e com verão quente). 

(D) Litoral do Estado do Paraná enquadra-se dentro do 
tipo climático Bsh (Clima Quente e chuvoso em 
todas as estações). 

Questão 11  
 
É formada por espécies vivas que compreende 
plantas, animais e micro-organismos, que povoam 
desde as profundezas dos oceanos até as mais altas 
montanhas. É composta por uma enorme diversidade 
de espécies compreendidas como indivíduos 
semelhantes, com capacidade para se reproduzir entre 
si e naturalmente. Este conceito é dado a: 

 
(A) Ecologia humana. 
(B) Biodiversidade. 
(C) Não é um conceito usual para as ciências naturais. 
(D) É o que define os múltiplos usos no ecossistema. 

Questão 12  
 
Em decorrência do "Pacto pelo Saneamento Básico", o 
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das 
Cidades decidiram firmar o "Compromisso pelo Meio 
Ambiente e Saneamento Básico". Em que consiste 
este pacto? 

 
(A) Sanear as finanças das contas brasileiras evitando, 

assim, uma crise econômica. 
(B) É um modelo de projeto ambiental a ser adotado 

por todos os Países que fazem parte do 
MERCOSUL.  

(C) Em um conjunto de ações em curso ou a serem 
estruturadas para atingir metas intermediárias 
preconizadas pela Lei de Saneamento Básico até o 
ano de 2020. Com o objetivo de construir e 
contribuir para a definição conjunta de ações e 
programas de grande relevância para o setor de 
saneamento, o "Compromisso" resulta de uma 
ampla reflexão sobre as tendências e os desafios 
atuais do saneamento básico no Brasil. 

(D) Em um conjunto de ações que deverão ser 
elaboradas para definir um processo governamental 
padrão para a coleta seletiva nos municípios 
brasileiros até o ano de 2100. 

Questão 13  
 
Qual é a economia básica dos municípios do litoral 
paranaense? 

 
(A) O ouro de aluvião encontrado nas areias da baía de 

Paranaguá. 
(B) Todo o petróleo que está sendo produzido no pré-

sal. 
(C) Atividade mineradora. 
(D) Desenvolvimento de ações voltadas para o turismo 

sustentável. 
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Questão 14  
 
Na listagem, a seguir, aparecem as principais ilhas do 
litoral do Paraná. Qual das alternativas contemplam as 
ilhas do Litoral? 

 
(A) Ilha da Europinha, Ilha das Cobras, Ilha das Peças, 

Ilha de Piaçaguera, Ilha de São Miguel, Ilha do 
Amparo, Ilha do Mel, Ilha do Teixeira, Ilha dos 
Valadares, Ilha Eufrasina, Ilha Ponta do Ubá, Ilha 
Rasa da Cotinga. 

(B) Ilha Noronha, Ilha Porangaba, Ilha Bela, Ilha do 
Mel, Ilha do Teixeira, Ilha dos Valadares, Ilha 
Eufrasina, Ilha Ponta do Ubá, Ilha Rasa da Cotinga. 

(C) Ilha Marrecos, Ilha dos Macacos, Ilha dos 
Papagaios, Ilha dos Macucos, Ilha Mutum e Ilha do 
Forte Ilha do Mel, Ilha do Teixeira, Ilha dos 
Valadares, Ilha Eufrasina, Ilha Ponta do Ubá, Ilha 
Rasa da Cotinga. 

(D) Ilha Marrecos, Ilha das Cobras, Ilha dos Macacos, 
Ilha dos Papagaios, Ilha dos Macucos, Ilha Mutum e 
Ilha do Forte, Ilha do Mel, Ilha de Panambi e Ilha 
Portal Belo. 

 

Questão 15  
 

O que significa a sigla SUS? 

 
(A) SISTEMA ÚNICO DE SERVIÇOS DE 

ATENDIMENTO À SAÚDE. 
(B) SISTEMA UNIVERSAL DE ATENDIMENTO À 

SAÚDE DO TRABALHADOR. 
(C) SERVIÇOS ÚNICOS DE SAÚDE. 
(D) SISTEMA ÚNICO DA SAÚDE. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
Considerando o MS-WORD 2010, versão português, em 
sua instalação padrão, assinale a alternativa que 
apresenta a descrição CORRETA para a funcionalidade 
da "Tecla de Atalho" Ctrl + B? Obs. O caractere "+" foi 
utilizado apenas para a interpretação da questão. 
 

(A) Abrir um documento. 
(B) Salvar o Documento. 
(C) Centralizar o Texto. 
(D) Justificar o Texto. 
 

Questão 17  
 
Considerando o MS-Excel 2010, versão português, em 
sua instalação padrão, após execução da fórmula a 
seguir, será produzido como resultado: 
 
=2+2^2 
 

(A) 0. 
(B) 4. 
(C) 6. 
(D) 16. 
 

Questão 18  
 
No Writer (LibreOffice), o estilo de formatação que 
acrescenta um "traço" logo abaixo do texto 
previamente selecionado é conhecido como: 
 

(A) Grifado. 
(B) Griff. 
(C) Tachado. 
(D) Sublinhado.  

Questão 19  
 
Acerca da Infraestrutura de redes de computadores, 
entre os tipos de redes relacionados, a seguir, assinale 
a alternativa que apresenta a tecnologia "sem fios":  
 

(A) WWAN. 
(B) LAN. 
(C) MAN. 
(D) SLAN. 
 

Questão 20  
 
Acerca da Manutenção em microcomputadores, o 
barramento AGP é utilizado para: 
 

(A) Conectar o processador. 
(B) Conectar a placa de vídeo.  
(C) Conectar a interface de fibra óptica.  
(D) Conectar a placa de áudio digital. 
 

Questão 21  
 

Assinale a alternativa que apresenta apenas tipos de 
Memórias Secundárias: 
 

(A) Hard Disk, DVD-RW e Pendrive. 
(B) RAM, CACHE e ROM.  
(C) Pendrive, ROM e CACHE.  
(D) Hot Swap, CACHE e DDR. 
 

Questão 22  
 
Acerca da tecologia Plug-and-Play, assinale a 
alternativa CORRETA:  
 

(A) Permite a utilização do IPV6 gerados em servidores 
com DHCP de equipamentos que suportam o IPV4. 

(B) Permite a utilização da memória ISO2014. 
(C) Permite que o computador reconheça e configure 

automaticamente um dispositivo periférico. 
(D) Permite que o computador desligue 

automaticamente após pressionar o botão POWER. 
 

Questão 23  
 
No Sistema Operacional LINUX, o comando básico 
para a EXCLUSÃO de arquivos e/ou diretórios (pastas) 
é definido por:  
 

(A) KILL. 
(B) EX. 
(C) DL. 
(D) RM. 
 

Questão 24  
 

Considerando o Navegador Internet Explorer, em seu 
estado inicial e configuração padrão, para diminuir o 
ZOOM (menos zoom), basta o usuário utilizar a tecla de 
atalho _________. Obs. O caractere "+" foi utilizado 

apenas para a interpretação das alternativas.  
 
(A) Ctr + z 
(B) Alt + z 
(C) Alt + ! 
(D) Ctrl + - 
 

Questão 25  
 

O navegador Mozilla Firefox é um tipo de software 
aplicativo com a funcionalidade de acessar páginas na 
WEB, também conhecido como:  
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(A) deep. 
(B) surfing. 
(C) browser. 
(D) quest. 
 

Questão 26  
 

Acerca do software para manipulação de planilha 
eletrônica Calc (Libreoffice), versão 4.1, instalação 
padrão, em português, para executar o cálculo 
matemático da soma entre os valores 5 e 3, basta 
utilizar a fórmula:  
 

(A) =SOMA(5;3). 
(B) =ADD(5;3). 
(C) =TOTAL(5;3). 
(D) =CALC(5;3). 
 

Questão 27  
 
Entre os periféricos relacionados a seguir, assinale a 
alternativa que contenha um periférico unicamente de 
saída:  
 

(A) Impressora Multifuncional. 
(B) Impressora Matricial. 
(C) Scanner 3D. 
(D) Monitor Touch Screen. 

 

Questão 28  
 

A Fonte de Alimentação é responsável pela energia 
dos demais "componentes" de um computador 
pessoal. Os modelos (padrão) mais comuns são:  
 

(A) AMD e XP. 
(B) AT e ATX. 
(C) DDR e RAMBUS. 
(D) ATM e UDP. 
 

Questão 29  
 

Acerca dos modos de exibição de arquivos no 
Windows 8, assinale a alternativa que aponta uma 
opção INEXISTENTE. Obs. Imagem: Windows Explorer. 
Para contextualizar a questão, os respectivos modos 
de exibição foram suprimidos.  
 

 
 

(A) Ícones grandes. 
(B) Ícones extragrandes. 
(C) Ícones pequenos. 
(D) Ícones padrão. 
 

 

 

 

 

 

 

Questão 30  

 
Acerca da constituição das redes de computadores, o 
Cabeamento Estruturado utiliza como padrão o 
conector RJ45 e o cabo:  
 

(A) UTP. 
(B) UDP. 
(C) TPL. 
(D) TLS. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
CONCURSO PÚBLICO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ – CISLIPA  

 Edital Nº 01/2015  http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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