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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 de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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01 - Marque a opção em que as palavras não obedecem à mesma regra de acentuação gráfica: 
a) binóculo- cerimônia. 
b) útil- amável. 
c) pé- nó. 
d) egoísta- proíbem. 
 
02 - Assinale o item em que houve troca de sentido dos substantivos: 
a) a cisma = desconfiança/ o cisma = separação religiosa. 
b) a nascente = lado onde nasce o Sol/ o nascente = fonte. 
c) a lente = vidro de aumento/ o lente = professor universitário. 
d) a moral = honestidade/ o moral = ânimo. 
 
03 - A opção que se completa com a primeira palavra dos parênteses é: 
a) Os bandidos foram presos em ..... (fragrante/ flagrante). 
b) Errei, preciso .....  minhas palavras.(ratificar/retificar). 
c) O carro perdeu-se na ...... (cerração/ serração). 
d) Impetrou um ..... de segurança. (mandato/mandado). 
 
04 - Assinale a alternativa incorreta quanto à regência nominal: 
a) O prêmio foi atribuído ao funcionário mais antigo. 
b) Está ansioso por nova oportunidade. 
c) Sua irmã é bacharel de Direito. 
d) O jovem é assíduo ao estudo. 
 
05 - Das alternativas abaixo, a que apresenta concordância verbal correta é: 
a) Fazem anos que não vejo minha prima. 
b) Deu oito horas. 
c) Um quarto dos assistentes aplaudiram. 
d) Não haveria, temos certeza, tantas reclamações. 
 
06 - Em determinada loja, pode-se comprar 5 camisas e 3 calças por R$ 383,40. Sabe-se que cada camisa custa o 
equivalente a 3/4 do valor de cada calça. Um cliente que comprar apenas 2 camisas pagará o valor de: 
a) R$ 85,20. 
b) R$ 96,40. 
c) R$ 102,30. 
d) R$ 108,60. 
 
07 - A altura de um triângulo eqüilátero de arestas medindo 8 cm é igual a: 

a) 2  cm. 

b) 4  cm. 

c) 3  cm. 

d) 4  cm. 

 
08 - Um muro de 340 m de comprimento foi construído por 8 trabalhadores, num período de 5 dias, trabalhando 
10 horas por dia. Se fossem 5 trabalhadores, em 7 dias, trabalhando 8 horas por dia, teriam construído um mudo 
de: 
a) 226 m de comprimento. 
b) 232 m de comprimento. 
c) 238 m de comprimento. 
d) 244 m de comprimento. 
 
09 - Uma caixa acrílica tem formato de paralelepípedo reto retângulo, com altura de 3 dm, largura de 12 cm e 
comprimento de 0,5 m. O volume dessa caixa é de: 
a) 18 ml. 
b) 180 ml. 
c) 1,8 litros. 
d) 18 litros. 
 
10 - Antenor tinha 9 anos quando seu irmão Marcos nasceu. Hoje, o produto entre as idades de Antenor e 
Marcos é igual a 52. A idade de Marcos é de: 
a) 3 anos. 
b) 4 anos. 
c) 5 anos. 
d) 6 anos. 
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11 - Segundo o artigo 7º da Constituição Federal, é proibido o trabalho a: 
a) Menores de 18 anos. 
b) Menores com 15 anos, na condição de aprendiz. 
c) Menores de 18 anos, quando realizado no período noturno ou que apresente perigo ou seja insalubre. 
d) Menores de 21 anos. 
 
12 - Sobre a acumulação remunerada de cargos, segundo o que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, 
assinale a Incorreta: 
a) A acumulação é vedada quando não há compatibilidade de horários. 
b) Havendo compatibilidade de horários poderá haver acumulação entre dois cargos de professor. 
c) Poderá haver acumulação entre um cargo de professor com outro técnico ou científico, quando compatível os 
horários. 
d) A proibição de acumular cargos não se estende as funções públicas e abrange autarquias, fundações e empresas 
públicas. 
 
13 - Segundo o que dispõe a Lei Complementar nº 239/1998, que institui o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, assinale a Incorreta: 
a) Integram o quadro de provimento efetivo os funcionário investidos em cargos em virtude de aprovação em concurso 
público. 
b) Integram o quadro de provimento em comissão os funcionários nomeados para cargos declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração. 
c) Os cargos de provimento em comissão serão exercidos, preferencialmente, por funcionários detentores de cargos 
efetivos. 
d) O funcionário pode exercer concomitantemente o cargo em comissão e o efetivo, devendo apenas optar pela 
remuneração de qualquer dos cargos. 
 
14 - Considere as disposições da Lei Complementar Municipal nº 348/2000 e assinale a Incorreta: 
a) O servidor, no período do estágio probatório, não terá direito a licença para o serviço militar. 
b) Não será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu 
cargo para concorrer a mandato eletivo, em conformidade com a legislação eleitoral. 
c) O preenchimento da ficha de avaliação de desempenho do servidor será efetuada a cada período de 06 (seis) meses, 
por Comissão de Avaliação de Desempenho composta de servidores estáveis, instituída especialmente para esta 
finalidade, que avaliará o servidor através dos subsídios fornecidos pelo respectivo órgão de lotação. 
d) Compete ao Chefe imediato fazer o acompanhamento do servidor em estágio probatório, fornecendo subsídios à 
Comissão sobre o seu rela comportamento, desempenho no trabalho e atendimento ou não das exigências do cargo, 
dentro dos prazos estabelecidos, mediante Boletim de Acompanhamento, na forma regulamentar. 
 
15 - Assinale V para verdadeiro e F para falso, e marque a opção que contém a sequência correta de cima para 
baixo: 
(  ) Dermatite seborréica apresenta-se com escamas secas, amareladas, gordurosas ao tato, sobre base 
eritematosa ou hipocrômica, em vesículas ou exsudação.  
(  ) Ptiríase versicolor apresenta-se como  manchas bem delimitadas, com descamação furfurácea fina ao 
estiramento da pele, podendo haver prurido leve. 
(    ) Tinea capitis apresenta-se como alopecia tonsurante, acinzentada, com descamação fina. Na fase aguda pode 
ser inflamatória, com infiltração, pus, abscesso.  
a) V, V, F. 
b) V, F, F. 
c) V, V, V. 
d) F, F, V. 
 
16 - Com relação aos princípios básicos do SUS, assinale a alternativa incorreta: 
a) No início da década de 80, o governo mudou a forma de pagamento do setor privado contratado e introduziu o 
pagamento por diagnóstico, Autorização de Internação hospitalar (AIH) e passa a celebrar convênios com os Estados e 
os municípios e a repassar recursos. 
b) O Sistema Único de Saúde, foi estabelecido pela Constituição e regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde 8.080/90, 
tendo entre seus princípios básicos a universalidade do atendimento, isto é, proporcionar à população brasileira acesso 
às ações e aos serviços de saúde, através de entidades vinculadas ao sistema. 
c) Na década de 70, foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), e ao final da mesma 
década, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES) apresentou e discutiu a primeira proposta de reorientação do 
sistema de saúde. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
17 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O Delirium Tremens apresenta-se com tremores, hiperatividade autonômica, convulsões e alucinações vívidas 
(tácteis e visuais). 
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b) A amnésia relacionada à dependência alcoólica grave e à deficiência nutricional de tiamina está relacionada a 
Síndrome de Korsakoff. 
c) A Encefalopatia de Wernicke ocorre em alcoolistas de longa data, em conseqüência da deficiência nutricional de 
tiamina e apresenta-se como confusão Mental, ataxia e oftalmoplegia. 
d) Somente as alternativas “a” e “c” estão corretas. 
 
18 - Com relação a infecção urinária de repetição, assinale a V para verdadeiro e F para falso e marque a opção 
que contém a sequência correta de cima para baixo: 
(   ) Está indicado realizar profilaxia  com dose única pós-coital se episódios de recorrência relacionados ao ato 
sexual. 
(   ) Deve-se tratar o episódio agudo de acordo com o antibiograma a após o tratamento, fazer acompanhamento 
laboratorial mensal, evitando iniciar profilaxia se os episódios de recorrência não estiverem relacionados ao ato 
sexual. 
(   ) Em casos de recidiva, confirmadas por uroculturas repetidas com o mesmo germe, o tratamento deve ser 
prolongado, de 2 a 6 semanas. 
a) V, V, F. 
b) V, F, V. 
c) F, F, V. 
d) V, V, V. 
 
19 - Fazem parte do escore de Child Pugh (Marque a alternativa incorreta): 
a) Albumina sérica e ascite. 
b) Hepatomegalia, ascite e encefalopatia. 
c) Ascite e encefalopatia. 
d) Albumina sérica, encefalopatia e ascite. 
 
20 - Com relação a asma brônquica, responda qual o melhor tratamento considerando que os sintomas ocorrem 
em média quatro vezes na semana, sendo sintomas noturnos 3 episódios por mês e podendo afetar as atividades 
rotineiras do paciente: 
a) β-agonista de curta ação inalado e corticóide inalado (baixa dose) + β-agonista de longa ação. 
b) Somente β-agonista de curta ação inalado (se necessário e antes dos exercícios). 
c) β- agonista de curta ação inalado (se necessário e antes dos exercícios) e corticóide inalado (baixa dose). 
d) todas as alternativas estão incorretas. 
 
21 - Assinale a alternativa correta: 
a) A abordagem do paciente idoso em atenção primária à saúde é um processo diagnóstico multidimensional, 
influenciado por diferentes fatores, tais como o ambiente onde o paciente vive, a relação médico-paciente e médico-
familiares, a história clínica e o exame físico. 
b) A Organização Mundial de Saúde considera que o grupo de idosos em situação de risco é formado por idosos com 80 
anos ou mais e idosos institucionalizados. 
c) Idosos que vivem sozinhos, idosos sem filhos, idosos com poucos recursos econômicos e idosos com limitações 
sérias fazem parte do grupo de idosos em situação de risco considerado pela Organização Mundial de Saúde. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
22 - Assinale V para verdadeiro e F para falso e marque a opção que contém a sequência correta de cima para 
baixo: 
(   )  A conferência de saúde deverá ser realizada a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes. 
(   ) A lei 8.080 dispõe sobre condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes, assim como sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde. 
(   ) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 
a) V, F, V. 
b) V, V, V. 
c) F, F, F. 
d) V, F, F. 
 
23 - Com relação as intoxicações – envenenamentos, assinale V para verdadeiro e F para falso e marque a opção 
que contém a sequência correta de cima para baixo: 
(   ) Envenenamento por ingestão - deve-se provocar o vômito o mais rápido possível, e evitar oferecer líquidos. 
Dor abdominal, diarréia e sonolência podem estar presentes no paciente intoxicado. 
(   ) Envenenamento por contato - deve-se lavar abundantemente o local afetado com água corrente e em seguida 
encaminhar o paciente ao hospital ou pronto socorro. Manchas na pele e prurido geralmente estão presentes. 
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(   ) Produtos químicos de limpeza doméstica, raticidas, medicamentos em geral e gases tóxicos são substâncias 
comuns nas intoxicações. 
a) V, V, F. 
b) F, V, F. 
c) F, V, V. 
d) V, V, V. 
 
24 - Assinale V para verdadeiro e F para falso e marque a opção que contém a sequência correta de cima para 
baixo: 
(  ) Somente os pacientes portadores de diabetes tipo 2 apresentam maior risco de desenvolver doença 
cardiovascular. 
(    ) Como quase todos os pacientes diabéticos apresentam risco pelo menos moderado de doença coronariana, 
deve-se enfatizar a adoção de fatores cardioprotetores da alimentação. 
(    ) Todos os pacientes diabéticos devem ser encorajados a aumentar sua atividade física como norma geral de 
vida saudável. Exercícios de intensidade leve, como caminhadas, podem ser iniciados de imediato. 
(  ) O manejo da hipertensão no diabetes é um dos tratamentos de melhor custo-efetividade, aumentando 
duração e qualidade de vida. 
a) V, V, F, V. 
b) F, V, V, V. 
c) V, F, V, F. 
d) F, V, F, V. 
 
25 - A cardiopatia isquêmica é uma importante causa de mortalidade no Brasil. Na maioria dos casos está 
relacionada à aterosclerose, com redução do aporte de oxigênio ao miocárdio por obstrução das artérias 
coronárias. Com relação a esta doença, analise as afirmativas: 
I - O prognóstico depende de diversos fatores, dentre eles da função ventricular esquerda, da gravidade das 
lesões coronarianas, da presença de arritmias. 
II - O tratamento objetiva reduzir a sintomatologia, evitar a necrose miocárdica e prolongar a vida do paciente. 
III - A ação dos nitratos resulta em redução da demanda de oxigênio do miocárdio por diminuição da pré-carga 
e do estresse miocárdico, além de resultarem em alguma diminuição da pós-carga. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 
 
26 - De acordo com o Comitê Internacional Rome II, são critérios para definição de constipação crônica 
funcional em adultos. Assinale V para verdadeiro e F para falso e marque a opção que contém a sequência 
correta de cima para baixo: 
(    )  Esforço excessivo para defecar em mais que 25% das vezes. 
(    )  Fezes endurecidas ou caprinas em mais de 25 % das defecações. 
(    )  Sensação de esvaziamento incompleto em mais de 25% das evacuações. 
(    )  Sensação de obstrução ou bloqueio em mais de 25% das evacuações. 
(    )  Manobras manuais (ex: evacuação digital) para facilitar mais de 25% das defecações. 
(    )  Menos de 3 evacuações por semana. 
a) F, F, V, F, V, V. 
b) V, V, F, V, V, V. 
c) F, F, F, V, F, V. 
d) V, V, V, V, V, V.  
 
27 - Assinale a alternativa correta: 
a) Ombro doloroso é uma queixa musculoesquelética das mais freqüentes no paciente reumatológico, sendo sua causa 
mais comum a inflamação do tendão do músculo supra-espinhoso. 
b) A epicondilite lateral ou medial é secundária a atividades laborais e desportivas.  
c) Tendinite de Quervain ocorre por inflamação da bainha tendinosa que envolve os tendões dos músculos abdutor 
longo e extensor curto do polegar e seu diagnóstico é corroborado pelo teste de Finkelstein. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
28 - Com relação à Otite Média, analise as afirmativas: 
I - É uma infecção que afeta primariamente lactentes e crianças pequenas, sendo menos freqüente em crianças 
maiores e adolescentes e relativamente pouco frequente em adultos. 
II - É a presença de secreção na orelha média, associada ao início rápido de um ou mais sinais ou sintomas de 
inflamação da orelha média. 
III - Ao exame físico, a membrana timpânica está abaulada, hiperemiada, opaca, com aumento da 
vascularização. 
Quais afirmativas estão corretas? 
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a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 
 
29 - Assinale V para verdadeiro e F para falso e marque a opção que contém a sequencia correta de cima para 
baixo: 
(   ) Cinetose é caracterizada por náusea e mal-estar desencadeados por uma aceleração corporal não-familiar ao 
indivíduo, tais como as que podem ser experienciadas em diversos tipos de transporte como navio ou avião. 
(   )  A vertigem posicional paroxística benigna é uma das causas menos comuns de vertigens episódicas. 
(  ) Vertigens podem ser desencadeadas por fármacos, dentre eles os antibióticos aminoglicosídeos como 
gentamicina e anticonvulsivantes como fenobarbital. 
a) V, F, V. 
b) V, V, V. 
c) F, F, F. 
d) F, V, F. 
 
30 - Analise as afirmativas: 
I - Lombalgias mecânicas constituem um grupo heterogêneo, cujo principal representante é a lombalgia 
inespecífica ou idiopática, podendo ser decorrentes de eventos agudos ou crônicos. A dor geralmente é contínua e 
localizada, piora com a atividade física e melhora com o repouso. 
II - Diversas neoplasias primárias benignas e malignas podem originar-se das estruturas da coluna lombar, 
causando dor. Em geral a dor óssea secundária à neoplasia é contínua, progressiva, não alivia com o repouso e 
piora com o decúbito. 
III - Diversas doenças em órgãos abdominais e pélvicos podem resultar em uma dor profunda, mal-localizada, 
referida para os dermátomos correspondentes na região dorsal. Ocasionalmente, a lombalgia pode ser a queixa 
predominante, atrasando o diagnóstico. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 
 




