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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 - Faz parte da fisiologia do ciclo menstrual, EXCETO: 
a) O hormônio liberador das gonadotrofinas (GNRH) é liberado de forma contínua. 
b) O GNRH atua sobre as células hipofisárias. 
c) Na fase folicular, o folículo dominante desenvolve-se sob ação do hormônio folículo estimulante (FSH). 
d) O corpo lúteo, produzido na fase lútea, é responsável pela produção de progesterona, tornando o endométrio 
receptivo à implantação do embrião. 
 
16 - São fatores de risco para desenvolvimento de doença inflamatória pélvica (DIP): 
a) Parceiros múltiplos e uso de anticoncepcional oral. 
b) Uso de dispositivo intrauterino (DIU) e história de DIP anteriormente. 
c) Parceiro recente e uso de condom. 
d) Candidíase vulvaginal e ectrópio. 
 
17 - Na hiperemese gravídica, é correto afirmar ocorre:   
a) Ocorre devido ao aumento do tônus e da motilidade gástrica. 
b) A gonadotrofina coriônica humana (hCG) e progesterona são responsáveis pelo aparecimento de náuseas e vômitos. 
c) Sua resolução ocorre entre a 6ª e 10ª semana de gestação. 
d) Ocorre desequilíbrio hidroeletrolítico, alteração nutricional e desidratação. 
 
18 - São causas de sangramento no primeiro trimestre da gravidez, EXCETO: 
a) Ameaça de aborto. 
b) Descolamento prematuro de placenta. 
c) Gravidez ectópica. 
d) Aborto inevitável. 
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19 - Cesariana é indicada, EXCETO: 
a) Em paciente portadora de HIV. 
b) Herpes vírus com fase aguda no terceiro trimestre gravidez. 
c) Anomalias congênitas incompatíveis com vida extra uterina. 
d) Gravidez gemelar em que o primeiro feto apresenta-se em posição transversa. 
 
20 - A terapia de reposição hormonal é indicada com segurança em qual das situações abaixo: 
a) Paciente com histórico de trombose de membros inferiores. 
b) Paciente com histórico de câncer de mama. 
c) Paciente com quadro de hiperplasia de endométrio. 
d) Paciente com osteoporose. 
 
21 - Qual o exame utilizado no rastreamento de patologia mamária que consegue detectar de forma precoce, o 
câncer de mama in situ: 
a) Ultrassom mamas. 
b) Biópsia aspirativa de tumor de mama. 
c) Mamografia. 
d) Auto exame de mamas. 
 
22 - São atribuições do gestor federal na implantação da política nacional de promoção da saúde: 
a) Manter articulação com municípios para apoio à implantação e supervisão das ações de Promoção da Saúde. 
b) Criar uma referência e/ou grupos matriciais responsáveis pelo planejamento, implementação, articulação e 
monitoramento. Avaliação das ações de Promoção da Saúde nas Secretarias de Municipais de Saúde. 
c) Implementar as diretrizes da Política de Promoção da Saúde em consonância com as diretrizes definidas no âmbito 
nacional e as realidades loco-regionais. 
d) Promover a articulação com os estados para apoio à implantação e supervisão das ações referentes às ações de 
Promoção da Saúde. 
 
23 - A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com 
os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Atenção Básica tem como fundamentos, EXCETO:  
a) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e 
capacitação. 
b) Estimular a participação popular e o controle social. 
c) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; 
articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho 
de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 
d) Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica. 
 
24 - São objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS, EXCETO: 
a) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
b) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde-SUS, seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente. 
c) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
d) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto 
no §1º do artigo 2º da Lei 8080/90. 
 
25 - O diagnóstico da infecção pelo papilomavirus humano (HPV) pode ser feito através de, EXCETO: 
a) Exame a fresco. 
b) Exame clínico. 
c) Biópsia dirigida por colposcópio. 
d) Citologia. 
 
26 - Hipertensão arterial crônica na gravidez caracteriza-se por: 
a) PA ≥160/100 mm Hg com proteinúria 2,0g/24h. 
b) PA ≥ 140/90 mm Hg após 20ª semana da gravidez, acompanhado de proteinúria ≥ 300 g/24 h. 
c) PA ≥ 140/90 mm Hg antes da gravidez ou que se inicia antes da 20ª semana de gestação, e que persiste após 12 
semanas após o parto. 
d) Convulsão, cefaleia e epigastralgia. 
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27 - São fatores de risco para desenvolvimento de diabetes gestacional: 
a) Idade ≤ 25 a, índice de massa corporal (IMC) ≤ 25, história de filhos nascidos com baixo peso. 
b) História familiar de diabetes tipo 2, IMC ≥ 25  e glicosúria. 
c) Idade ≥ 25 a, história familiar de diabetes tipo 1 e ganho de peso insuficiente na gravidez. 
d) Exame urina dentro da normalidade, história familiar negativa para diabetes gestacional e ganho de peso excessiva na 
gravidez. 
 
28 - A avaliação da vitalidade fetal por ser feita através do perfil biofísico fetal (PBF). São variáveis utilizadas no 
PBF que conferem 2 pontos, EXCETO:  
a) Volume de líquido amniótico: bolsão ≤ 2 cm. 
b) Movimentos respiratórios: › 30 s em 30 min. 
c) Movimentos corporais: ≥ 2 em 30 min. 
d) Extensão ativa de membro e retorno. 
 
29 - São causas de amenorreia, EXCETO: 
a) Gravidez. 
b) Hiperprolactinemia. 
c) Hipertireoidismo. 
d) Anovulação crônica. 
 
30 - É permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações, EXCETO: 
a) A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes poderá ocorrer sem autorização judicial. 
b) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade, ou, pelo menos, com 
dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato 
cirúrgico. 
c) Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois 
médicos. 
d) Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. 
 




