
 

          
                      

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MARINGÁ - PR 

 

 

                                                                    

        

ENFERMEIRO 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 

distribuídas sem falhas ou repetição: 
 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

INFORMÁTICA 06 a 10 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR 
PÚBLICO 11 a 14 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 15 a 30 
 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva.
1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja 

correto, solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se este caderno está completo e se a numeração das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

7. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10.  Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato ficar até o término das 3 horas de prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização; 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva; 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 

 Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a 

realização das provas objetiva e discursiva. 

 Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 

guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive 

com prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as 

folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope. 

1.4. Está disponível na última folha do caderno de questões um gabarito para ser preenchido e destacado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A publicidade afasta-se das crianças 

 
A publicidade brasileira acaba de tomar uma 

decisão histórica. Ela vai tratar com mais respeito as 
crianças. Vai ficar mais longe delas. A notícia é muito 
boa tanto para a própria publicidade, que com isso 
ganha mais respeitabilidade, como, principalmente, 
para a infância. Em doses exageradas, inescrupulosas, 
abusivas, a propaganda faz mal para o público infantil. 
Deve ser servida com moderação. 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária (Conar), entidade do próprio mercado 
publicitário, cujos códigos não têm força de lei, mas 
são de adesão voluntária e criteriosamente cumpridos, 
distribuiu agora, no início de fevereiro, uma nota oficial 
anunciando novas regras – com novas restrições – 
para os comerciais destinados às crianças. Entre 
outras novidades, o merchandising não será mais 
admitido. Não para o público infantil. 

Já era tempo. O merchandising é um dos 
artifícios mais capciosos da indústria da propaganda. 
Não tem o formato do anúncio tradicional, aquele que 
é veiculado nos espaços comerciais claramente 
delimitados, como os intervalos da televisão, por 
exemplo, e assim, disfarçado de não anúncio, tenta ser 
mais convincente. O merchandising vai ao ar dentro do 
programa principal, como se fosse parte da história. É 
bastante usado nas novelas. O leitor há de lembrar. 
Sem mais nem menos, sem a menor congruência 
narrativa, a atriz fala para a outra que vai ao banco 
"tal" e que o banco "tal" é uma beleza, com um 
gerente, menina, que é uma simpatia só. Marcas de 
esmalte, de xampu, de macarrão, de carro, de celular 
invadem a trama e lá permanecem, roubando a cena. A 
peso de ouro, por certo. O merchandising custa caro. 
É uma operação de mercado com preços tabelados, 
preços altos, mas seu segredo é se disfarçar, é passar 
seu apelo de consumo como se não fosse publicidade 
paga. 

Que isso seja empregado para aliciar 
consumidores adultos desavisados, vá lá, apesar da 
deselegância constitutiva da coisa toda. Agora, voltar 
essa máquina contra olhos infantis chega a ser 
covardia. A própria nota do Conar reconhece "a 
necessidade de ampliar-se a proteção a públicos 
vulneráveis, que podem enfrentar maior dificuldade 
para identificar manifestações publicitárias em 
conteúdos editoriais". Atenção: o Conar admite, com 
todas as letras, que os públicos infantis são 
"vulneráveis" e precisam de proteção. Que bom que o 
próprio mercado publicitário – representado pelo 
Conar – dê mais esse passo. Histórico. 

A notícia é boa também por duas outras 
razões. 

A primeira é que os vetos ao merchandising e 
outras práticas – como o emprego de "crianças e 
adolescentes como modelos para vocalizar apelo 
direto, recomendação ou sugestão de uso ou 
consumo" – não chegam à publicidade brasileira por 
meio de uma medida autoritária. Ao contrário, as 
novas normas de proteção da infância brotam do 
amadurecimento natural da mentalidade dos próprios 
agentes de mercado. Desde 1978, o Conar vem-se 
firmando como um dos casos mais bem-sucedidos de 
autorregulação do mundo. Suas decisões nunca são 
contestadas. Embora não seja um órgão estatal, tem 
legitimidade e representatividade para retirar 
campanhas do ar, como já fez muitas vezes. Não é 
exagero dizer que o Conar é um fator civilizatório na 
publicidade brasileira. 

A segunda razão para comemorar as novas 
regras é que elas ajudam a esclarecer que a liberdade 
de anunciar produtos não é exatamente igual à 
liberdade de expressão do pensamento. As duas têm 
status distintos na democracia. A liberdade de 
manifestação, de externar opiniões, assim como a 
liberdade de imprensa, compõe um direito fundamental 
inviolável. Um cidadão tem o direito pleno de, 
digamos, escrever um artigo em jornal defendendo a 
legalização da maconha e de sugerir um projeto de lei 
para legalizá-la. Com a publicidade é diferente. Uma 
agência de publicidade não tem o direito de fazer uma 
campanha enaltecendo o consumo da maconha do 
tipo A ou do tipo B. Não porque os publicitários, que 
também são cidadãos, não tenham liberdade de se 
manifestar – isso todos temos. Essa agência não pode 
fazer anúncio de maconha de nenhum tipo porque a 
maconha não pode ser legalmente comercializada – e a 
comunicação publicitária está subordinada às leis que 
regulam o mercado. 

A publicidade comercial é uma extensão do 
comércio devidamente legal. Assim, só se podem 
anunciar as mercadorias e os serviços cuja 
comercialização não conflite com a legislação vigente. 
Portanto, a liberdade de anunciar não se enquadra no 
rol das liberdades fundamentais de informar e de ser 
informado. A publicidade veicula ideias e conceitos, ou 
algo próximo a isso, mas não realiza o direito de 
expressão do pensamento. Ela é uma atividade 
acessória do comércio, subordinando-se, logicamente, 
às leis do comércio. 

Quanto ao mais, o uso de merchandising e de 
anúncios testemunhais para seduzir o público infantil 
– que é, sim, vulnerável – já não é admitido em 
diversas democracias. O Brasil também não precisa 
mais desse primitivismo. E vamos em frente, porque 
há mais a fazer. 
 
Texto adaptado. BUCCI, Eugênio. Disponível em: 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-
publicidade-afasta-se-das-criancas-que-
otimo,994116,0.htm 

 
 

Questão 01  

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) No início do texto, o autor afirma que “Em doses 

exageradas, inescrupulosas, abusivas, a 
propaganda faz mal para o público infantil”, com 
isso, ele demonstra concordância com a decisão do 
Conar. 

 
(B) Ao afirmar que “Não é exagero dizer que o Conar é 

um fator civilizatório na publicidade brasileira” (6º 
parágrafo), o autor do texto está observando a 
competência dessa entidade em suas ações. Por 
ser um órgão estatal, o Conar tem legitimidade e 
representatividade para retirar campanhas 
publicitárias do ar. 

 
(C) Na frase, “Marcas de esmalte, de xampu, de 

macarrão, de carro, de celular invadem a trama e lá 
permanecem, roubando a cena” (3º parágrafo), o 
autor exemplifica tipos de produtos que são 
divulgados no interior de novelas. 

 
(D) Em, “Agora, voltar essa máquina contra olhos 

infantis chega a ser covardia” (4º parágrafo), o autor 
exprime sua opinião a respeito do merchandising. 
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Questão 02  

 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) Em “O Brasil também não precisa mais desse 
primitivismo” (último parágrafo), a palavra “mais” é 
classificada como conjunção aditiva. 
 

(B) Na frase “A notícia é boa também por duas outras 
razões” (5º parágrafo), o verbo é classificado como 
“de ligação”. 

 
(C) Na frase, “Ela é uma atividade acessória do 

comércio, subordinando-se, logicamente, às leis do 
comércio” (8º parágrafo), o pronome pessoal é o 
sujeito da oração e recupera o substantivo 
anteriormente citado, a saber: liberdade. 

 
(D) Na frase, “Uma agência de publicidade não tem o 

direito de fazer uma campanha enaltecendo o 
consumo da maconha do tipo A ou do tipo B” (7º 
parágrafo), o núcleo do sujeito é “publicidade”.  

 

Questão 03  

 
Sobre acentuação gráfica, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) A palavra “publicitária” recebe acento gráfico 

porque é uma paroxítona terminada em ditongo. 
 

(B) A palavra “infância” recebe acento gráfico porque é 
proparoxítona. 

 
(C) O verbo “ter”, em alguns momentos do texto, 

recebe acento gráfico para marcar a 3ª pessoa do 
singular. 

 
(D) A palavra “histórica” recebe acento gráfico porque é 

paroxítona. 
 

Questão 04  

 
A palavra “menina” (3º parágrafo) está separada por 
vírgulas porque se trata de um: 

 
(A) Sujeito simples. 
(B) Termo deslocado da oração. 
(C) Aposto. 
(D) Vocativo. 
 

Questão 05  
 

A palavra “capciosos” (3º parágrafo) poderia ser 
substituída, sem alterar o sentido e a sintaxe da frase, 
por: 
 

(A) Compassivos. 
(B) Inverossímeis. 
(C) Mecânicos. 
(D) Ardilosos. 
 

INFORMÁTICA 

 

Questão 06  
 

Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação 
padrão, assinale a alternativa que apresenta a 
afirmação CORRETA: 

 
(A) O MS-WORD é um editor de texto que pode ser 

instalado no Windows XP, pois pertence ao pacote 
BrOffice.org. 
 

(B) O MS-WORD é equivalente ao Software livre 
CALC. 

 
(C) Para criar uma carta modelo que possa ser enviada 

várias vezes, por exemplo, por e-mail, remetendo 
cada cópia a um destinatário diferente, basta utilizar 
a opção MALA DIRETA. 

 
(D) Para utilizar a opção de ORTOGRAFIA E 

GRAMÁTICA, basta clicar no botão . 
 

Questão 07  

 
Considerando os conceitos e termos utilizados na 
INTERNET, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A operação de DOWNLOAD se caracteriza ao 
receber um arquivo da internet. 
 

(B) A operação de UPDATE se caracteriza ao enviar 
um arquivo para a internet. 

 
(C) Um ANEXO existe quando um arquivo é enviado 

junto a um e-mail. 
 
(D) HOME PAGE é um termo equivalente a PÁGINA 

INICIAL. 
 

Questão 08  

 
Considerando o software de Planilha Eletrônica  MS-
EXCEL em sua instalação padrão, assinale a 
alternativa que apresenta o operador de 
MULTIPLICAÇÃO: 
 

(A) $ 
(B) & 
(C) X 
(D) * 
 

Questão 09  

 
Entre os meios de armazenamento de dados 
secundários apresentados a seguir, assinale a 
alternativa que corresponde a um disco óptico 
conhecido como a “evolução” do DVD: 
 

(A) BLU-RAY 
(B) Pendrive 
(C) CACHE 
(D) ZIP-Drive 
 

Questão 10  

 
Considerando o “motor de busca” GOOGLE, para 
executar uma pesquisa que localize EXATAMENTE 
uma expressão ou frase (Ex. saúde pública), basta 
realizar a pesquisa da maneira apresentada na 
alternativa:   
 

(A) @saúde pública@ 
(B) #saúde pública#  
(C) *saúde pública*  
(D)  “saúde pública” 
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NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 

 

Questão 11  

 
No tocante à Lei Complementar nº 239/1998, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, 
Estado do Paraná, assinale a alternativa INCORRETA:  
 

(A) A investidura em cargo de provimento efetivo será 
feita mediante concurso público de provas escritas, 
podendo ser utilizadas, também, provas práticas. 
 

(B) Não será concedida ao funcionário licença para o 
serviço militar. 

 
(C) O concurso público terá validade de até 02 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período. 

 
(D)  O funcionário terá direito a repouso semanal 

remunerado, preferencialmente aos domingos. 
 

Questão 12  

 
De acordo com o artigo 40 da Constituição da 
República Federativa do Brasil, os servidores titulares 
de cargos efetivos serão aposentados: 
 

(A) Compulsoriamente, aos sessenta anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
(B) Compulsoriamente, aos sessenta e oito anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
(C) Compulsoriamente, aos sessenta e dois anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
(D) Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 

Questão 13  
 

No que se refere á Lei Complementar nº 239/1998, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, 
Estado do Paraná, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA.  São formas, dentre 
outras, de provimento ou de evolução em cargo 
público: 

 

I. Nomeação. 
II. Promoção. 
III. Progressão. 
IV. Aproveitamento. 
V. Reintegração. 
 

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa V está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

Questão 14  
 

Sobre o artigo 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
 

(A) A administração pública direta e indireta de 
qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de ilegalidade, pessoalidade, imoralidade, 
sigilo e ineficiência. 
 

(B) Os cargos, emprego e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei. 

 

(C) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. 

 

(D) A lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência 
e definirá os critérios de sua admissão. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 15  
 

Doenças que surgiram, ou foram identificadas, em 
período recente, ou aquelas que assumiram novas 
condições de transmissão, seja devido a modificações 
das características do agente infeccioso, seja 
passando de doenças raras e restritas para 
constituírem problemas de saúde pública, são 
denominadas: 

 
(A) Crônicas. 
(B) Pandemia. 
(C) Epidemia. 
(D) Emergentes. 

 

Questão 16  

 
A AIDS é uma doença que representa um dos maiores 
problemas de saúde da atualidade, em função do seu 
caráter pandêmico e de sua gravidade. Sobre esta 
doença podemos afirmar, EXCETO: 
 

(A) Os infectados pelo vírus da imunodeficiência 
humana têm seus linfócitos T CD4+ destruídos, 
evoluindo para uma grave disfunção do sistema 
imunológico. 
 

(B) O período de incubação, compreendido entre a 
infecção pelo HIV e o aparecimento de sinais e 
sintomas da fase aguda, pode variar de 5 a 30 dias. 

 
(C) O reservatório do vírus HIV é o homem. 

 
(D) O indivíduo infectado pelo HIV passa a transmitir o 

vírus a partir do período de latência. 
 

Questão 17  

 
O problema da tuberculose no Brasil reflete o estágio 
de desenvolvimento social do país. Sobre este 
problema de saúde pública, é CORRETO afirmar: 
 
I. Denomina-se “caso novo” de tuberculose o 

doente que nunca usou ou usou por menos de 
um mês drogas antituberculosas. 

 
II. A aplicação da vacina BCG é indicada para 

crianças de 0 a 4 anos de idade e é obrigatória 
para menores de 1 ano. 

 
III. Adultos HIV positivos e crianças HIV positivas 

sintomáticas não poderão receber a vacina 
BCG. 
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IV. O enfartamento ganglionar axilar não supurado 

pode ocorrer durante a evolução normal da 
lesão vacinal da BCG, desaparecendo 
espontaneamente, sem necessidade de 
tratamento medicamentoso e cirúrgico. 

 
Está(ão) CORRETA(as): 
 

(A) I, II e III 
(B) I e II 
(C) I, II, III e IV 
(D) II, III e IV 
 

Questão 18  

 
O decreto 7.508 de 2011 regulamenta a lei 8.080/90,  
dispondo sobre a organização do SUS, o planejamento 
da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa. Sobre este decreto e suas 
considerações, é correto afirmar, EXCETO: 
 

(A) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde 
interestaduais, compostas por municípios limítrofes, 
por ato conjunto dos respectivos Estados em 
articulação com os municípios. 
 

(B) A cada 3, anos o ministério da saúde disporá sobre 
a relação nacional de ações e serviços de saúde. 

 
(C) A relação nacional de medicamentos essenciais-

RENAME compreende a seleção e a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento de 
doenças de agravos no âmbito do SUS. 

 
(D) O ministério da saúde definirá indicadores nacionais 

de garantia de acesso às ações e aos serviços de 
saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes 
estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde. 

 

Questão 19  

 
O profissional de enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 
autonomia e em consonância com os preceitos éticos 
legais. Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) É direito do profissional disponibilizar seus serviços 
profissionais à comunidade em casos de 
emergência, epidemia e catástrofe em troca de 
vantagens pessoais. 
 

(B) Considera-se infração ética a inobservância das 
normas dos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem. 

 
(C) Ao negar assistência de enfermagem em qualquer 

situação que se caracterize como urgência e 
emergência, tem-se as penalidades de advertência 
verbal, censura e cassação do direito do exercício 
profissional previstos em lei. 

 
(D) Não comunicar ao COREN e aos órgãos 

competentes fatos que infrinjam dispositivos legais 
e que possam prejudicar o exercício profissional é 
passível de advertência verbal ou multa. 

 

Questão 20  

 
As ações da atenção básica na gravidez inclui a 
prevenção, a promoção da saúde e o tratamento dos 
problemas que ocorrem durante o período gestacional 

e após o parto. Sobre este assunto, são 
recomendações do Ministério da Saúde, EXCETO: 
 

(A) A gestante tem o direito à presença de um 
acompanhante à sua escolha no momento do parto. 
 

(B) De acordo com a Lei do Exercício Profissional da 
Enfermagem, Decreto n°94.406/87, o pré natal de 
baixo risco pode ser inteiramente acompanhado 
pela enfermeira. 

 
(C) O intervalo entre as consultas deve ser de 6 

semanas. Após a 36ª semana, a gestante deverá 
ser acompanhada semanalmente, visando à 
avaliação da pressão arterial, da presença de 
edemas, da altura uterina, dos movimentos fetais e 
dos batimentos cardíacos do feto. 

 
(D) Idade menor que 17 e maior que 35 anos, altura 

menor que 1,45m e dependência de drogas ilícitas 
ou lícitas são fatores de risco na gravidez. 

 

Questão 21  

 

Michele, 25 anos, negra, refere em consulta de 
enfermagem DUM= 17/11/2012. Com resultado de TIG 
positivo. A data provável do parto de Michele é: 
 

(A) 24/08/2013 
(B) 24/09/2013 
(C) 17/10/2013 
(D) 17/08/2013 

 

Questão 22  

 
As ações de vacinação são coordenadas pelo 
Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde que tem o 
objetivo de erradicar, eliminar e controlar as doenças 
imunopreviníveis no território brasileiro. Sobre este 
assunto, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) A vacina pentavalente, inserida no calendário 
básico de vacinação infantil, deve substituir a 
vacina de hepatite b monovalente e ter sua primeira 
dose aplicada ainda na maternidade. 
 

(B) A vacina BCG deve ser aplicada em comunicantes 
da tuberculose e hanseníase menores de 1 ano, 
mesmo nos que já possuam comprovante de 
vacinação. 

 
(C) A vacina febre amarela pode ser antecipada para 

os 6 meses de idade em caso de surtos da doença. 
 
(D) A vacina poliomielite inativada deve ser aplicada 

aos 2, 4 e 6 meses de idade, substituindo a vacina 
de poliomielite atenuada. 

 

Questão 23  

 
O aleitamento materno é a mais sábia estratégia 
natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a 
criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz 
intervenção para redução da morbimortalidade infantil. 
Sobre este assunto é CORRETO afirmar: 
 
I. Aleitamento materno exclusivo: quando a 

criança recebe somente leite materno, direto da 
mama ou ordenhado, ou leite humano de outra 
fonte, sem outros sólidos, com exceção de 
gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de 
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reidratação oral, suplementos minerais ou 
medicamentos. 

 
II. Aleitamento materno predominante: quando a 

criança recebe leite materno e outros tipos de 
leite. 

 
III. Aleitamento materno: quando a criança recebe 

leite materno (direto da mama ou ordenhado), 
independentemente de receber ou não outros 
alimentos. 

 
IV. Aleitamento materno misto: quando a criança 

recebe além do leite materno, água ou bebidas à 
base de água, sucos de frutas e fluidos rituais. 

 
V. Aleitamento materno complementado: quando a 

criança recebe, além do leite materno, qualquer 
alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade 
de complementá-lo e não de substituí-lo. 

 
Está(ão) CORRETA(s): 
 

(A) I, II e V 
(B) I, II, III e IV 
(C) II, III e V 
(D) III, IV e V 
 

Questão 24  

 
Segundo a OMS, no ano de 2005, cerca de 35 milhões 
de pessoas morreram de doenças crônicas no mundo, 
o que corresponde ao dobro das mortes relacionadas 
às doenças infecciosas. Sobre as doenças crônicas 
não transmissíveis é INCORRETO afirmar que: 

 
(A) A HAS e DM constituem os principais fatores de 

risco populacional para as doenças 
cardiovasculares. 
 

(B) O DM é uma síndrome de etiologia única, 
decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade 
de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. 

 
(C) A DM gestacional é a diminuição da tolerância à 

glicose, de magnitude variável, diagnosticada pela 
primeira vez na gestação, podendo ou não persistir 
após o parto. 

 
(D) Os fatores de risco classificados como não 

modificáveis são: sexo, idade e herança genética. 
 

Questão 25  

 
A Atenção Básica considera o sujeito em sua 
singularidade, na complexidade, na integralidade e na 
inserção sócio-cultural. De acordo com Portaria 
MS/GM Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 são 
atribuições comuns a todos os profissionais da 
Atenção Básica, EXCETO: 
 

 
(A) Promover a mobilização e a participação da 

comunidade buscando efetivar o controle social. 
 
(B) Participar das ações de educação permanente. 
 
(C) Responsabilizar-se pela população adscrita, 

mantendo a coordenação do cuidado mesmo 
quando esta necessita de atenção em outros 
serviços do sistema de saúde. 

 

(D) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos agentes comunitários de 
saúde. 

 

Questão 26  

 
Sobre a prevenção do câncer de colo do útero, com o 
exame papanicolau, podemos afirmar: 
 
I. São células que podem estar presentes na 

amostra do exame papanicolau: escamosas, 
glandulares e metaplásicas. 

 
II. Não há indicação para rastreamento do câncer 

de colo do útero e seus precursores em 
mulheres sem história de atividade sexual. 

 
III. Os achados microbiológicos lactobacillus sp., 

cocos e outros bacilos são considerados 
achados normais em resultados de citologia 
oncótica. 

 
IV. Pacientes com resultado de papanicolau com 

células escamosas atípicas de significado 
indeterminado, possivelmente não neoplásicas 
(ASC-US) com menos de 30 anos deverão 
repetir o exame em 1 ano. 

 
Está(ão) CORRETA(s): 
 

(A) I, II e III 
(B) II e III 
(C) III e IV 
(D) I, II, III e IV 
 

Questão 27  

 
A lei que dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências 
é: 
 

(A) 8.142/90 
(B) 8.080/90 
(C) 7.498/86 
(D) 648/06 
 

Questão 28  

 
De acordo com a Nota técnica n° 193/2012 do 
Ministério da Saúde, a partir de janeiro de 2013 houve 
alteração da idade para administração das vacinas 
tríplice viral e oral de rotavírus humano, sendo 
CORRETO afirmar: 
 
I. A primeira dose da vacina tríplice viral deverá 

ser administrada aos 10 meses de idade. 
 

II. A primeira dose da vacina oral de rotavírus 
humano deverá ser administrada aos 2 meses, 
tendo a idade mínima permitida para aplicação 1 
mês e 15 dias de vida e a idade máxima de 3 
meses e 15 dias de vida. 

 
III. A segunda dose da vacina oral de rotavírus 

humano deverá ser administrada aos 4 meses, 
respeitando os limites de faixa etária de 3 meses 
e 15 dias a 7 meses e 29 dias. 

 
IV. A segunda dose da vacina tríplice viral deverá 

ser administrada aos 15 meses. 
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V. A tríplice viral terá dose única. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 

(A) I, II, III, IV e V 
(B) II, III e IV 
(C) II, III, IV e V 
(D) III e IV 
 

Questão 29  

 
A VIII Conferência Nacional de Saúde ocorreu no ano 
de: 
 

(A) 1983 
(B) 1984 
(C) 1985 
(D) 1986 
 

Questão 30  

 
O Cartão da Criança foi revisado e transformado na 
Caderneta de Saúde da Criança com o objetivo de 
promover a vigilância à saúde integral da criança. 
Sobre saúde da criança, é CORRETO afirmar: 

 
(A) A partir do sexto mês até os dois anos de idade, 

todas as crianças que residam em área de risco 
devem receber doses de vitamina A nos contatos 
com os serviços de saúde. 
 

(B) A partir do sexto mês até o décimo oitavo mês de 
idade, todas as crianças devem receber 5 ml do 
xarope de sulfato ferroso por semana. 

 
(C) O teste do pezinho deverá ser realizado até o 

vigésimo dia de vida para detectar doenças. 
 
(D) A eliminação de mecônio deve ocorrer até as 

primeiras 72 horas de vida, caso contrário, sugere 
obstrução intestinal ou atresia do reto. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Maringá 001/2013 
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