
 
 

Edital 046/2009/SEADM – DATA DA PROVA: 15/11/2009 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 

 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 

 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 

 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 

 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 

 
 
 



 

Filhos de estimação 
Li em algum lugar que uma entidade protetora de animais está oferecendo cães e gatos abandonados a pessoas de bom 
coração que queiram adotá-los. Os animais passaram por veterinário, estão ótimos de saúde, não oferecem perigo. Por 
que foram atirados à rua? Quem sabe porque as pessoas enjoam dos bichos quando eles crescem. Ou porque bicho dá 
trabalho. Não sei, porém, se vocês repararam que os cachorros e gatos vagabundos estão diminuindo nas ruas. Era 
comum antes topar com dezenas de vira-latas perambulando pelas calçadas, cheiriscando muros e latas de lixo. Agora 
pouca gente usa lata para guardar lixo. O próprio lixo emagreceu, não tem mais a atração da fartura de desperdício de 
tempos atrás. Inflação, custo de vida, essas coisas. A captura municipal se aprimorou. A campanha de prevenção da raiva 
alertou os donos dos bichos. E os automóveis não perdoam cachorro e gato distraídos. 
Para substituir esses animaizinhos desvalidos surgem novos bandos de crianças desgarradas em São Paulo. Se antes uma 
criança pedindo esmola chamava nossa atenção, hoje nós a olhamos com naturalidade e indiferença. Dar ou recusar 
uma nota, uma moeda, tornou-se um gesto maquinal. 
Suponho que o destino destes guris está selado: eles acabarão na cadeia. Ou nos encostarão na parede a qualquer 
momento, o revólver em nosso peito. 
É possível que amanhã, com outro governo, o Brasil não seja um grande exportador de armas, mas passe a ser conhecido 
no mundo como um país de brio que deu às crianças esquálidas e tristes não direi diploma de doutor, isso seria um 
enorme milagre inútil. Mas uma oportunidade de trabalho, ao menos isso, com um pagamento que lhe permita, depois de 
aprender uma profissão prática, ganhar a vida com o coração limpo e honestidade. Podemos sonhar acordados. 

(DIAFÉRIA, Lourenço, In: Jornal da Tarde)  
 

01 - De acordo com o texto é correto afirmar que:  
a) Aponta um grave problema social de São Paulo e Brasil que o governo quer resolvê-lo. 
b) O cronista não tem esperança de que as crianças possam aprender uma profissão e ganhar a vida. 
c) Novos bandos de crianças desgarradas surgem e as pessoas ficam sensibilizadas com a gravidade dos problemas tratados. 
d) O cronista a partir da reprodução de fatos ele expõe sua opinião sobre eles, argumenta para desenvolver seu pensamento. 
 
02 - Considere as afirmações e assinale a alternativa correta: 
I - A ironia é utilizada pelo cronista para sugerir que ele e muitas pessoas não estão sensibilizados com a gravidade 
dos fatos. 
II – O fim a que se destina o texto é de envolver o leitor e convencê-lo de algumas idéias fundamentais. 
III – A palavra filhos se refere a elementos humanos, está empregada com referência às crianças desgarradas. 
a) apenas I e II estão corretas 
b) apenas II e III estão corretas 
c) apenas I e III estão corretas 
d) todas as alternativas estão corretas 
 
03 - Complete as lacunas com as palavras corretas:  
Os homens_______________ as crianças por animais de estimações com _______________ regalias e ______________. 
a) substituíram – bastantes – privilégios 
b) substitui – bastantes – previlégios 
c) substituíram – bastante – privilégios 
d) substitui – bastante – privilégios 

 
04 - Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta:  
a) Esquecemos das crianças esquálidas e tristes. 
b) Vamos assistir as crianças para que tenham o coração limpo e honesto. 
c) As pessoas preferem mais um animal de estimação do que crianças. 
d) Queremos aos nossos animais como à nossos amigos. 
 
05 - Acentuação gráfica das palavras saúde, desperdício e prática segue a mesma regra de: 
a) distraídos – possível – ótimos 
b) inútil – automóveis – adotá-los 
c) distraídos – veterinário – esquálidas 
d) próprio – inútil – revólver 
 
06 - Sabendo que a soma do dobro de um número com outro número é 8, e que a soma desses dois números é 16. Para 
que isso seja possível quais são esses números? 
a) 8 e 8 
b) -24 e 8 
c) -8 e 24 
d) 16 e 0 



 

07 - Se você multiplicar um número real negativo por ele mesmo e do resultado subtrair 14, você vai obter o 
quíntuplo do número. Esse número é: 
a) 2 
b) – 2 
c) – 7 
d) 7 

 
08 - Demonstre seus conhecimentos sobre conjuntos numéricos e relacione as sentenças em verdadeiras ( V ) e falsas  
( F ) e assinale a  alternativa correta. 
(   ) Todo número natural é número inteiro. 
(   ) Todo número inteiro é número natural. 
(   ) Todo número racional é número inteiro. 
(   ) Todo número real é número racional. 
(   ) Existe número real que é racional. 
(   ) Existe número real que é irracional. 
A seqüência correta é: 
a) V. V. V. V. V. F 
b) V. F. F. F. V. V 
c) V. F. V. F. V. F 
d) F. V. V. F. F. V 

 
09 - Toda vez que se empresta ou que se toma emprestado certa quantia, devemos ressarcir o outro com juros. Qual 
os juros produzidos por um capital de R$ 2.000,00, aplicado a taxa de 12% ao mês, em 6 meses, sabendo que o sistema 
aplicado é juros simples? 
a) 1.200,00 
b) 1.400,00 
c) 1.500,00 
d) 1.440,00  
 
10 - Uma excursão turística dura seis dias, numa viagem de seis horas diárias, andando a uma velocidade de 80 km/h. 
Se fosse permitido a velocidade média de 96 km/h e a excursão durasse os mesmos seis dias, quantas horas por dia os 
turistas viajariam? 
a) 5 horas 
b) 4 horas  
c) 7 horas 
d) 3 horas 
 
11 - É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme estipulado pela Constituição Federal: 
a) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos finais de semana. 
b) remuneração do trabalho noturno igual à do diurno. 
c) seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário. 
d) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. 
 
12 - Segundo dispõe a Constituição Federal é correto afirmar: 
a) a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos não se estende a empregos e funções que abrange sociedades de 
economia mista e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 
b) as pessoas jurídicas de direito público não responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros. 
c) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do 
serviço público. 
d) os servidores públicos titulares de cargos efetivos serão aposentados compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de 
idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 
13 - Sobre a Lei Complementar 239/1998 e suas alterações (Regime jurídico único dos Funcionários Públicos do 
Município de Maringá) é correto afirmar: 
a) os cargos de provimento efetivo da Administração Pública Municipal, Direta, Indireta e Fundacional, não serão 
organizados em carreiras. 
b) somente serão designados para o exercício de função gratificada os funcionários integrantes dos Quadros de Pessoal 
Efetivo do Poder Executivo e do Poder Legislativo. 
c) os cargos de provimento em comissão serão exercidos, obrigatoriamente, por funcionários detentores de cargos efetivos. 
d) serão instituídas funções gratificadas destinadas a atender encargos de direção, chefia, assessoramento e assistência 
técnicos, secretariado e outros similares, para cujo desempenho seja permitida a criação de cargo em comissão. 



 

14 - Sobre a Lei Complementar 348/2000 (Estágio Probatório dos Servidores Municipais de Maringá) e suas 
alterações é correto afirmar: 
a) o servidor em estágio probatório poderá ser nomeado para exercício de cargo em comissão ou função gratificada. 
b) na hipótese de acumulação legal, o estágio probatório será cumprido unicamente em relação ao primeiro cargo para o qual 
o servidor for nomeado. 
c) o servidor, no período do estágio probatório, não terá direito a licenças para doação de sangue, casamento, falecimento e 
alistamento eleitoral. 
d) será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu cargo em 
função de acidente em serviço e doença profissional. 
 
15 - Segundo o manual técnico – Pré-natal e Puerpério, 2006 entre 17% e 37% das mulheres com epilepsia tem 
aumento da freqüência das crises convulsivas, em especial no terceiro trimestre, isso se deve ás alterações sistêmicas 
próprias da gravidez, tais como: ganho de peso e alterações hormonais, aumento do volume plasmático que levam a 
alterações na absorção das drogas, aumento do metabolismo e outras alterações fisiológicas que culminam com a 
diminuição do seu nível sérico. Dentre estes fatores citados existe outro também muito importante, encontre-o numa 
das alternativas abaixo: 
a) Interrupção da gravidez através de aborto terapêutico  
b) Suspensão de toda medicação anticonvulsiva pelo obstetra que acompanha a gravidez 
c) Suspensão da droga pela própria gestante, por medo de efeitos deletérios ao feto, o que comumente leva ao aumento da 
freqüência das crises 
d) Acompanhamento e cardápio específico por nutricionista diminuindo certos alimentos que interferem no metabolismo da 
gestante   
 
16 - O trajeto ou canal de parto é a passagem que o feto percorre ao nascer, desde o útero á abertura vulvar. Esse 
trajeto é composto por um conjunto de ossos que compõe a pequena bacia pélvica. Quais são eles: 
a) Osso ilíaco, sacro e cóccix  
b) Osso pélvico, osso ulnar e osso colunar 
c) Osso femural, osso colunar e osso da cérvix  
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
17 - De acordo com as alterações físicas, o puerpério pode ser classificado em quatro fazer distintas, o imediato nas 
primeiras 2 horas pós-parto, o mediato da 2ª hora até o 10º dia pós-parto. Como é denominado o período que vai do 
11º até o 42º dia pós-parto e após o 42º dia: 
a) Tardio e pós-tardio  
b) Tardio e pré-tardio 
c) Tardio e remoto 
d) Tardio e pós-puerperal 
 
18 - O puerpério imediato, também conhecido como quarto período do parto, inicia-se com a involução uterina após a 
expulsão da placenta promovendo a vasoconstrição e controlando a perda sangüinea. Nesse período, o útero deve 
estar mais ou menos 15 cm acima do púbis, duro e globóide. Esse período é denominado globo de segurança de? 
a) LAM  
b) Pinard  
c) Maynard 
d) Guigliani 
 
19 - Alguns recém-nascidos no período neonatal apresentam hiperbilirrubinemia que é a elevação anormal da de 
bilirrubina no sangue. O que o aumento da bilirrubina causa no sangue: 
a) Destruição excessiva das hemácias 
b) Aumento excessivo das hemácias  
c) Diminuição dos glóbulos vermelhos  
d) Aumento dos globos vermelhos 
 
20 - Quantas horas após o parto ocorre à icterícia patológica no recém-nascido: 
a) Após as 48 horas de vida do recém nascido 
b) Nas primeiras 24 horas após o nascimento  
c) No final da primeira semana de vida   
d) Na segunda semana de vida  
 
21 - As anomalias congênitas no recém-nascido filho de mãe diabética estão relacionadas às alterações vasculares 
maternas e ao tempo e grau de dependência insulínica. Quais as principais anomalias que acometem os bebês de mãe 
diabética? 
a) Doença renal, doença do fígado e hipotonia muscular 
b) Hipertonia muscular, doença de Cushing e Marasmo 
c) Malformações cardíacas, deformidades do sistema nervoso central e osteomusculares 
d) Todas as alternativas estão corretas 



 

22 - O quadro de pessoal de uma CME (Central de Material e Esterilização) deve ser composto por enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e auxiliares administrativos, cujas funções estão descritas nas 
práticas recomendadas da SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação 
Anestésica e Central de Material e Esterilização. Responda corretamente em uma das alternativas abaixo. Qual a 
função do enfermeiro na coordenação de uma CME: 
a) Atua na coordenação do setor, elaborar relatórios mensais estatísticos, tanto de custo quanto de produtividade, prever os 
materiais necessários para prover as unidades consumidoras, planejar e fazer anualmente o orçamento do CME com 
antecedência de 4 a 6 meses. 
b) Receber, conferir e preparar os artigos consignados, monitorar efetiva e continuamente cada lote ou carga nos processos 
de esterilização, fazer listagem e encaminhamento de artigos e instrumental cirúrgico para conserto. 
c)  Revisar a listagem de caixas cirúrgicas, bem como proceder à sua reposição, fazer a leitura dos indicadores biológicos, 
de acordo com as rotinas da instituição, preparar os carros para cirurgias. 
d) Gerenciar o serviço de enfermagem da unidade, planejar, coordenar e desenvolver rotinas para o controle dos processos 
de limpeza, preparo, esterilização, armazenagem e distribuição dos artigos, desenvolver processo de avaliação dos serviços 
prestados ao cliente interno e/ou esterno. 
 
23 - A ortopnéia ou dispnéia que acontece quando o paciente está em decúbito dorsal (deitado) e melhora quando está 
em posição sentado sugere a presença de: 
a) Insuficiência cardíaca ventricular esquerda 
b) Estenose mitral 
c) Doença pulmonar obstrutiva 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
24 - A dor surda ou em pontada, geralmente acompanhada de hiperventilação ou dispnéia de inicio súbito com 
duração de 1 minuto ou até vários dias, em qualquer região do tórax que tem como fatores agravantes o aumento da 
freqüência respiratória, estresse ou ansiedade são sinais e sintomas de: 
a) Embolia pulmonar 
b) Angina de peito 
c) Úlcera péptica 
d) Ansiedade aguda 
 
25 - Uma ventilação adequada depende dos sistemas nervoso, musculoesquelético e pulmonar para as alterações 
necessárias da pressão pulmonar. Qualquer disfunção nestes sistemas faz com que haja: 
a) Cianose importante com comprometimento de capilares 
b) Aumento do trabalho da respiração e diminuição da sua eficácia  
c) Respiração acelerada com esforço respiratório 
d) Disfunção cardíaca acompanhada de sudorese 
 
26 - Um tórax em barril, que tem o aspecto descrito pelo nome e que é igual a um tórax anormalmente redondo e 
saliente, com um diâmetro ântero-posterior maior que o normal, indicando que o os pulmões perderam sua 
elasticidade e que diafragma foi achatado sugere: 
a) Insuficiência respiratória crônica  
b) Doença pulmonar obstrutiva crônica 
c) Dificuldade respiratória aguda 
d) Asma brônquica  
 
27 - A artrite reumatóide é uma doença inflamatória sistêmica crônica que acomete as articulações periféricas e 
músculos, tendões, ligamentos e vasos sanguíneos circunjacentes. Os sintomas iniciais podem incluir fadiga, mal-estar, 
anorexia, febre baixa persistente, perda de peso e linfadenopatia. Quais outros sinais e sintomas o paciente portador 
de artrite reumatóide pode desenvolver num segundo momento:  
a) Sensibilidade e dor articular 
b) Fraqueza ou dor muscular 
c) Calor local e edema  
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
28 - Ruídos intestinais normais são agudos, gorgolejantes, causados pela mistura de ar com liquido durante a 
peristalse. Esses ruídos variam de freqüência, altura e intensidade e ocorrem de forma irregular 5 a 34 vezes por 
minuto. São mais intensos antes das refeições. Diga como se chama o ruído ou ronco do estômago, que é um som 
gorgolejante alto ouvido quando passa gás ao longo do intestino grosso: 
a) Borborigmo 
b) Nistagmo  
c) Epigastralgia   
d) Hipogastralgia 
 



 

29 - Dor abdominal, localizada, descrita como continua, em queimação ou sensação de fome, na parte inferior do 
epigástrio um pouco fora do centro, em geral a direita que começa 2 a 4 horas após a refeição ou que é aliviada por 
ingestão de alimentos tem como causa provável: 
a) Ulcera duodenal 
b) Colite ulcerativa  
c) Cisto de ovário   
d) Apendicite   
 
30 - A mononucleose é uma doença de síndrome infecciosa que acomete principalmente indivíduos entre os 15 e 25 
anos, seu reservatório é o homem, pode apresentar-se forma assintomática ou com febre alta, odinofagia, tosse, 
artralgia, adenopatias cervical posterior simétrica, eplenomegalia entre outros. Sua transmissão acontece através de 
contato íntimo de secreções orais (saliva), é rara a transmissão através de infusão sanguínea ou contato sexual. Qual o 
agente etiológico da mononucleose: 
a) Cryptococcus neoformans  
b) Yersinia pestis   
c) Epstein-Baar    
d) Rubivírus 
 


