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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 - Criança com processo diarréico importante e perdas hidroeletrolíticas profusas, que é hidratada somente 
com água e chás, provavelmente desenvolverá desidratação: 
a) Hipertônica. 
b) Hipotônica. 
c) Isotônica. 
d) Hipernatrêmica. 
 
16 - Encontramos os sinais de Filatov e Koplik respectivamente, nas seguintes doenças: 
a) Escarlatina e sarampo. 
b) Rubéola e sarampo. 
c) Sarampo e escarlatina. 
d) Rubeola e escarlatina. 
 
17 - O termo utilizado para designar um período de crescimento rápido, após um período de retardo do 
crescimento devido à doença ou privação nutricional, quando a criança recupera a sua curva de crescimento 
original é: 
a) Reaçao de Arthus. 
b) Catch-up. 
c) Escore z. 
d) Stunting. 
 
18 - A medida mais eficaz para melhorar a amamentação em nutriz com mamas fissuradas é: 
a) Empregar substâncias cicatrizantes. 
b) Correção da técnica de amamentação, avaliando a mamada. 
c) Oferecer soro glicosado entre as mamadas para dar mais saciedade e diminuir a força de sucção. 
d) Suspender amamentação por três dias e reavaliar reintrodução. 
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19 - Embora raramente, a vacina contra a poliomielite de vírus atenuado pode levar a: 
a) Trombocitopenia transitória. 
b) Paralisia. 
c) Abcesso local. 
d) Evento hipotônico hiporresponsivo. 
 
20 - É muito frequente em linfoadenomegalias malignas a seguinte característica: 
a) Fixação no músculo. 
b) Supuração. 
c) Sinais inflamatórios locais. 
d) Porta de entrada local. 
 
21 - O eritema polimorfo, em sua grande maioria, é desencadeado por: 
a) Herpesvirus hominis tipos 1 e 2. 
b) Estreptococcias. 
c) Histoplasmose. 
d) Colagenoses. 
 
22 - Na ingestão acidental de acetominofen, o antídoto escolhido seria: 
a) N-Acetil-cisteína. 
b) Piridoxina. 
c) Penicilamina. 
d) Mesilato de desferoxamine. 
 
23 - Como parasita com transmissão por penetração de larvas do solo, temos:  
a) Enterobius vermicularis. 
b) Ascaris lumbricóides. 
c) Giardia lamblia. 
d) Strongyloides stercoralis. 
 
24 - Na faringite ou amigdalite em pacientes menores de 3 anos de idade, há grande possibilidade da etiologia 
ser: 
a) Por bactérias atípicas. 
b) Estafilocócica. 
c) Estreptocócica. 
d) Viral. 
 
25 - Constitiu causa de hematúria não-glomerular: 
a) Síndrome de Alport. 
b) Nefroesclerose. 
c) Hematúria familiar benigna. 
d) Hemangiomas. 
 
26 - Não está associado com a convulsão febril simples: 
a) Recorrência de novas crises nas primeiras 24 horas 
b) Geralmente é generalizada 
c) Duração menor que 15 minutos 
d) Ausência de sinais focais pós-ictais 
 
27 - Em relação às aranhas venenosas do Brasil, as que têm ação neurotóxica são: 
a) Phoneutria e Latrodectus.   c) Aranha marrom e tarântula. 
b) Lycosa e Loxosceles.    d) Só a Lycosa. 
 
28 - Das enxaquecas, a forma mais frequente é: 
a) Enxaqueca sem aura.    c) Enxaqueca basilar. 
b) Enxaqueca com aura.    d) Não há predominância na freqüência. 
 
29 - O tipo de verruga viral mais comum é: 
a) Verruga filiforme.    c) Verruga plana. 
b) Verruga plantar.    d) Verruga vulgar. 
 
30 - Conceito fundamental do SUS, onde se possibilita aos desiguais atenção diferenciada, a cada um segundo 
suas necessidades: 
a) Integralidade.     c) Equidade. 
b) Resolubilidade.    d) Descentralização. 
 




