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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 - Na Radiografia de Tórax podemos relacionar, exceto: 
a) Geralmente, é o primeiro exame diagnóstico em investigação de sintomas respiratórios. 
b) Aspecto anormal do hilo e/ou mediastino pode sugerir uma massa ou crescimento dos gânglios linfáticos. 
c) Não esclarece nos diagnósticos de patologias pleurais. 
d) Pode sugerir os primeiros indícios em pacientes assintomáticos. 

 
16 - Quanto a avaliação de distúrbios da circulação pulmonar é correto afirmar, exceto: 
a) Depende das determinações das pressões vasculares pulmonares e débito cardíaco. 
b) Geralmente são efetuadas em unidades de terapia intensiva e nos laboratórios de cateterismo cardíaco. 
c) O valor normal da resistência vascular pulmonar é de cerca de 50 a 150 dinas.s/cm-5. 
d) A pressão arterial pulmonar e capilar pulmonar encunhada são determinadas sem procedimento invasivo, utilizando 
somente o sphigmomanômetro. 

 
17 - Referente a fisiopatologia da “ASMA” é correto afirmar, exceto: 
a) Os resultados finais são a diminuição da resistência das vias respiratórias, aumento dos volumes e taxas de fluxo 

expiratório forçado. 
b) Redução do diâmetro das vias respiratórias. 
c) Contração da musculatura lisa. 
d) Edema de parede brônquica e secreções espessas e viscosas. 

 
18 - São elementos diagnósticos da ¨Aspergilose broncopulmonar alérgica¨, exceto: 
a) Eosinofilia periférica > 1.000/ul 
b) Preciptinas séricas contra A.fumigatus 
c) Ausência de Asma Brônquica  
d) Infiltrados pulmonares 

 
19 - Referente ao transplante renal é incorreto afirmar: 
a) É o tratamento mais efetivo da insuficiência renal crônica avançada. 
b) As doenças neoplásicas malignas dos doadores não são transmitidas ao receptor. 
c) Os doadores podem ser cadáveres ou doadores voluntários vivos. 
d) O risco de fracasso do enxerto aumenta e quando o doador é idoso ou o rim é submetido a período prolongado de 

armazenamento. 
 
20 - Em situação de acidente de trabalho. Funcionário do setor de limpeza é encontrado deitado, inconsciente, 
apresentando palidez cutânea, sem pulso ou movimentos respiratórios. O procedimento preconizado na ATLS 
(advanced trauma life suport) atualmente é: 
a) RCP (ressusitação cardio-pulmonar) 15 compressões torácicas X 2 ventilações pulmonares em cada ciclo. 
b) RCP (ressusitação cardio-pulmonar) 15 ventilações pulmonares X 1 compressão torácicas em cada ciclo. 
c) RCP (ressusitação cardio-pulmonar) 30 compressões torácicas X 2 ventilações pulmonares em cada ciclo. 
d) Deve ser iniciado imediatamente a desfibrilação. 
 
21 - Em situação de acidente de trabalho. Funcionário do setor de almoxarifado é encontrado deitado, 
consciente, apresentando palidez cutânea, com pulso e movimentos respiratórios, dor intensa em membro 
inferior direito a nível de coxa. O procedimento preconizado na ATLS (advanced trauma life suport) atualmente 
é: 
a) Transportar a vítima até o pronto socorro mais próximo. 
b) Verificação de pulsos pediais, sangramentos, fraturas e se possível imobilização até chegada de serviço de resgate. 
c) RCP (ressusitação cardio-pulmonar) 30 compressões torácicas X 2 ventilações pulmonares em cada ciclo. 
d) Deve ser iniciado imediatamente a desfibrilação. 
 
22 - Quanto ao acidente ocular com soluções básicas é correto afirmar: 
a) Não causa maiores problemas devido o PH do olho ser neutro. 
b) Deve-se pingar solução ácida nos olhos para que haja o equilíbrio do PH. 
c) A queimadura ocular por bases é tem menores danos que as queimaduras por ácidos. 
d) A lavagem ocular deve ser intensa e persistente pois as lesões por soluções básicas nos olhos podem acarretar 

seqüelas permanentes. 



 

 
23 - O exame indicado em funcionários expostos a grande ruído contínuo é: 
a) Otoscopia     c) Eletroencéfalografia 
b) Audiometria     d) Campimetria computadorizada 
 
24 - Os exames solicitados pelo médico do trabalho na admissão devem ser custeados por: 
a) Contratante. 
b) Contratado. 
c) Médico do trabalho. 
d) 50 % do contratante e 50% do contratado. 
 
25 - Dor em ombro devido a calcificação do supra espinhoso é doença comum e característica em: 
a) Pilotos de avião. 
b) Jogadores de Bola Profissionais. 
c) Dentistas. 
d) Digitadores. 
 
26 - Motorista de ônibus coletivo há 15 anos, 37 anos de idade, sofre acidente e perde a visão de um dos olhos. A 
melhor alternativa após alta hospitalar é: 
a) Manter a atividade normalmente. 
b) Demissão. 
c) Readequação e capacitação ao mercado de trabalho. 
d) Aposentadoria por invalidez. 
 
27 - A respeito do fornecimento do CID é incorreto afirmar: 
a) O funcionário deve autorizar a divulgação no atestado médico. 
b) Existe código para simulação de doença. 
c) O CID foi elaborado para fins organizacionais e de levantamento de dados estatísticos. 
d) Quando a empresa solicitar, é obrigatório a divulgação do CID no atestado médico. 
 
28 - A respeito das luvas de malha de aço é correto afirmar: 
a) Utilizadas em situações que possam ocorrer lesões com ácidos. 
b) São impermeáveis. 
c) Não podem ser molhadas pois enferrujam. 
d) Utilizadas em situações que possam ocorrer lesões cortantes. 
 
29 - De acordo com a “NR 4”, as empresas obrigadas a constituir Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho deverão exigir dos profissionais que os integram, comprovação de que 
satisfazem os vários requisitos. Qual das alternativas abaixo está CORRETA de acordo com a legislação em 
vigor? 
a) Técnico de Segurança do Trabalho – Técnico portador de comprovação de Registro Profissional expedido pelo 
Ministério do Trabalho. 
b) Enfermeiro do Trabalho – Enfermeiro portador de diploma de conclusão de curso de especialização em Enfermagem 
do Trabalho, em nível de graduação, ministrado por universidade ou faculdade que mantenha curso de graduação em 
enfermagem. 
c) Engenheiro de Segurança do Trabalho – Arquiteto ou Engenheiro portador de diploma de conclusão de curso de 
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de graduação. 
d) Médico do Trabalho – Médico portador de diploma de conclusão de curso de especialização em Medicina do 
Trabalho, em nível de graduação, ou portador de certificado de residência médica em área de concentração em saúde do 
trabalhador ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério do 
Trabalho, ambos ministrados por universidade ou faculdade que mantenha curso de graduação em Medicina. 
 
30 - A NR 8 estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir 
segurança e conforto aos que nelas trabalhem. Qual das afirmativas abaixo está INCORRETA de acordo com as 
regras de circulação previstas nesta norma? 
a) As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos. 
b) As rampas e as escadas fixas de qualquer tipo devem ser construídas de acordo com as normas técnicas oficiais e 
mantidas em perfeito estado de conservação.  
c) Os pisos dos locais de trabalho podem apresentar saliências ou depressões, desde que não prejudiquem a circulação 
de pessoas ou a movimentação de materiais.  
d) Os pisos, as escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar as cargas móveis e fixas, para as 
quais a edificação se destina.  
 


