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•	Você	recebeu	do	fiscal este																									
CADERNO DE QUESTÕES	com	
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objetiva	numeradas	sequencialmente	
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QUESTÕES

Sobre	a	carteira	está	disponível		a	FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA	para	transcrever	as	respostas	da	
prova	objetiva.	Na	Folha	de	Respostas,	realize	a	conferência	de	seu	nome	completo,	do	número	de	seu	documento	e	
do	número	de	sua	inscrição.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	de	inscrição.	As	Divergências	
devem	ser	comunicadas	ao	fiscal	para	as	devidas	providências.

1.		 Este	Caderno	de	Questões	não	deve	ser	folheado	antes	da	autorização	do	Fiscal.
2.		 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.

3.		 Após	ser	autorizado	pelo	fiscal,	verifique	se	o	Caderno	de	Questão	está	completo,	sem	falhas	de	impressão	e	
se	a	numeração	das	questões	está	correta.

4.		 Deverá	ser	utilizada	Caneta Esferográfica Transparente,	com	tinta	de	cor	azul	ou	preta	na	marcação	da	
Folha	de	Respostas.

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

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	3 (três)	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	(três)	

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		e	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	da	prova	objetiva.
•	 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	no	envelope	de	retorno.
14. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado.

Nome	do	Candidato 	Inscrição
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LÍNGUA PORTUGUESA

Fundação de Maringá

A fundação oficial de Maringá e data em que 
a cidade comemora seu aniversário é 10 de maio 
de 1947, quando a Companhia de Terras Norte 
do Paraná (que foi adquirida por investidores 
brasileiros nos anos 1940 e foi rebatizada como 
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná em 
1951) abriu um escritório na cidade, no cruzamento 
entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Joubert de 
Carvalho (a construção existe até hoje). Foi nessa 
data que a Companhia iniciou a venda dos lotes na 
região do Maringá Novo.

A primeira residência construída no Maringá 
Novo ficava na Av. Brasil, entre as avenidas Getúlio 
Vargas e Duque de Caxias, e pertencia ao gerente da 
Companhia, Alfredo Werner Nyffeler. Construída em 
madeira, a casa atualmente encontra-se no campus 
da UEM (Universidade Estadual de Maringá), para 
onde foi transferida em 1984, e atualmente abriga o 
Museu da Bacia do Paraná.

Em 1947, a futura cidade era distrito de 
Mandaguari. No ano seguinte, em 1948, Maringá 
foi elevada à categoria de Vila, tornando-se um 
município independente em 14 de novembro 
de 1951, pela Lei nº 790, que incluía os distritos 
de Iguatemi, Floriano e Ivatuba como parte do 
município de Maringá.

Cidade Canção
Nos primeiros anos da cidade, Maringá possuía 

inúmeros cognomes, como “Cidade Milagre”, 
“Cidade Brotinho”, “Cidade Menina”, “Cidade 
Prodígio”, “Rainha do Sertão Paranaense” entre 
outros. Durante o primeiro mandato do prefeito João 
Paulino Vieira Filho, o pioneiro Antenor Sanches 
ocupava o cargo de Secretário de Administração da 
Prefeitura de Maringá quando recebeu uma carta de 
uma estudante de Minas Gerais, solicitando mais 
informações sobre Maringá, “a cidade que nasceu 
de uma canção”. Joubert de Carvalho foi o autor da 
música Maringá.

Antenor Sanches considerou a colocação 
muito sugestiva, e promoveu uma campanha para 
que Maringá adotasse o cognome de “Cidade 
Canção”. Em 4 de dezembro de 2002, o vereador 
João Batista Beltrame, o Joba (PV), criou a lei nº 
5.945/02, sancionada pelo prefeito João Ivo Caleffi, 
oficializando a adoção do cognome “Cidade 
Canção”.

(...)

Texto adaptado. O texto completo encontra-se disponível no site 
http://www.malhanga.com/maringa/conteudo/historia.html

01
De acordo com o texto, é possível afirmar 
que

(A)	 a	 primeira	 residência	 de	 Maringá,	 construída	
em	alvenaria,	encontra-se	hoje	no	campus	da	
UEM	(Universidade	Estadual	de	Maringá).

(B)	 A	fundação	oficial	de	Maringá	se	deu	em	1948,	
mas	somente	em	1951	ela	tornou-se	município	
independente.

(C)	 Em	1947,	Mandaguari	era	distrito	de	Maringá.
(D)	 Foi	por	meio	de	uma	carta,	oriunda	de	Minas	

Gerais	 e	 que	 foi	 enviada	 ao	 Secretário	 de	
Administração	 da	 Prefeitura	 de	 Maringá,	 que	
surgiu	a	ideia	do	cognome	da	cidade:	“Cidade	
Canção”.

	

02
Em “Nos primeiros anos da cidade, Maringá 
possuía inúmeros cognomes...”, a vírgula 
foi empregada

(A)	 inadequadamente.
(B)	 para	separar	adjunto	adnominal.
(C)	 para	separar	adjunto	adverbial.
(D)	 para	separar	oração	adverbial.

03
Em “A primeira residência construída no 
Maringá Novo ficava na Av. Brasil, entre as 
avenidas Getúlio Vargas e Duque de Caxias, 
e pertencia ao gerente da Companhia, 
Alfredo Werner Nyffeler”, os termos em 
destaque

(A)	 remetem	todos	à	“primeira	residência”.
(B)	 remetem,	 respectivamente,	 à	 “primeira	

residência”	 ,	 “Maringá	 Novo”	 e	 “avenidas	
Getúlio	Vargas	e	Duque	de	Caxias”.

(C)	 são	 verbos	 que	 indicam	 ação	 e	 que	 se	
encontram	 conjugados	 no	 tempo	 pretérito	
perfeito.

(D)	 são	 verbos	 que	 indicam	 estado	 e	 que	 se	
encontram	conjugados	no	tempo	presente.
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MATEMÁTICA04
Assinale a alternativa cujo “que” em 
destaque NÃO tem a função de retomar 
termo(s) antecedente(s).

(A)	 “...quando	 a	 Companhia	 de	 Terras	 Norte	 do	
Paraná	 (que	 foi	 adquirida	 por	 investidores	
brasileiros	 nos	 anos	 1940	 e	 foi	 rebatizada	
como	 Companhia	 Melhoramentos	 Norte	 do	
Paraná	em	1951)”.

(B)	 “Maringá	 foi	 elevada	 à	 categoria	 de	 Vila,	
tornando-se	 um	 município	 independente	 em	
14	 de	 novembro	 de	 1951,	 pela	 Lei	 nº	 790,	
que	incluía	os	distritos	de	Iguatemi,	Floriano	e	
Ivatuba	como	parte	do	município	de	Maringá”.

(C)	 “...solicitando	mais	informações	sobre	Maringá,	
‘a	cidade	que	nasceu	de	uma	canção’”.

(D)	 Antenor	 Sanches	 considerou	 a	 colocação	
muito	 sugestiva,	 e	 promoveu	 uma	 campanha	
para	 que	 Maringá	 adotasse	 o	 cognome	 de	
“Cidade	Canção”.

05
Em “Antenor Sanches considerou a 
colocação muito sugestiva, e promoveu 
uma campanha para que Maringá adotasse 
o cognome de “Cidade Canção”, a oração 
em destaque exprime ideia de

(A)	 causa.
(B)	 finalidade.
(C)	 contraste.
(D)	 comparação.

06
Um recipiente em forma de cone equilátero 
de revolução tem altura igual a 20 cm e está 
com a sua base paralela ao solo e voltada 
para cima. Se certo líquido é posto em tal 
recipiente até que sua altura em relação ao 
vértice do cone seja igual a 10 cm, então o 
espaço que ainda resta no cone corresponde 
a um volume V que corresponde a

(A)	 	7/8	do	volume	inicial.
(B)	 1/2	do	volume	inicial.
(C)	 1/8	do	volume	inicial.
(D)	 1/4	do	volume	inicial.
	

07
De uma chapa retangular de metal com 
10m de comprimento por 2m de largura, 
serão retirados 125 discos de raio medindo 
20 cm, que serão usados como objetos 
de decoração. Por uma limitação do 
equipamento, as linhas que ligam os centros 
de quaisquer dois discos tangentes devem 
ser paralelas ao comprimento ou à largura 
da chapa metálica. Sabendo que o custo 
do material para confeccionar os 20m2 da 
chapa é R$ 75 e que o metal restante (após 
a extração dos discos) será derretido e o 
valor correspondente ao metal não utilizado 
será devolvido, esse valor a ser devolvido é
Observação: (use π = 3,14).

(A)	 cerca	de	R$	25,00.
(B)	 cerca	de	R$	2,50.
(C)	 cerca	de	R$	5,00.
(D)		 cerca	de	R$	16,00.

08
Sabemos que 10% de 20% de 25% de um 
número é 270. Então, esse número é

(A)	 1,35.
(B)	 13,5.
(C)	 54	000.
(D)	 540.
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INFORMÁTICA

09
Observe a sequência a seguir:

Se preservada a sequência, o quarto elemento D estará posicionado acima do número
(A)	 28.
(B)	 25.
(C)	 21.
(D)	 35.

10
Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação padrão, em um documento, o ato de manter 
pressionada a tecla “CTRL” e em seguida pressionar a seta direcional para direita ou para esquerda 
(  ou ) permite que

(A)	 o	cursor	pule	uma	palavra	inteira	por	vez.
(B)	 a	palavra	seja	automaticamente	selecionada.
(C)	 o	cursor	seja	automaticamente	deslocado	para	o	início	ou	fim	da	página.
(D)	 seja	alternada	as	posições	de	cabeçalho	e	rodapé.

11
Um disco de armazenamento do tipo CD-R, padrão, pode armazenar aproximadamente quantos 
arquivos com “tamanho” de 90MB?

(A)	 7	arquivos.
(B)	 70	arquivos.
(C)	 700	arquivos.
(D)	 7000	arquivos.

12
Considerando o software para manipulação de planilhas eletrônicas CALC (BrOffice.org), versão 
português, a primeira célula, ou seja, aquela localizada na primeira posição à esquerda, no topo da 
planilha, pode ser “acessada” em uma fórmula pela referência 

(A)	 A0.
(B)	 A1.
(C)	 AA.
(D)	 11.

13
Acerca dos conceitos e tecnologias relacionados à Internet, assinale a alternativa correta.

(A)	 Um	POP-UP	refere-se	a	uma	tecnologia	para	o	armazenamento	de	sites	favoritos.
(B)	 Quando	uma	conexão	está	ATIVA,	funcionando,	utiliza-se	o	termo	OFFLINE.	
(C)	 O	termo	UPLOAD	está	relacionado	ao	“envio”	de	um	determinado	arquivo	para	a	web.
(D)	 A	sigla	“PoE”	representa	a	“internet	sem	fios”.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

14
Considerando o Sistema Operacional 
Windows XP, em sua configuração padrão, 
o fragmento da imagem a seguir refere-se 

(A)	 ao	Gerenciador	de	Conteúdo.	
(B)	 à	Central	de	Eventos.	
(C)	 ao	Regedit.	
(D)	 ao	Painel	de	Controle.	

15
Uma dieta adequada é muito importante 
para o controle da obesidade. Assinale a 
seguir a alternativa que apresenta todos os 
itens que fazem parte de uma alimentação 
saudável.

(A)	 Variada;	 colorida;	 segura;	 de	 baixo	 custo;	
atrativa	e	disponível.	

(B)	 Segura;	 de	baixo	 custo;	 atrativa;	 disponível	 e	
que	respeita	a	cultura	alimentar	do	indivíduo.

(C)	 Adequada	em	quantidade	e	qualidade;	variada;	
segura;	 disponível;	 atrativa	 e	 que	 respeita	 a	
cultura	alimentar	do	indivíduo.

(D)	 Colorida;	 adequada,	 em	 quantidade	 e	
qualidade;	livre	de	gordura	e	açúcar;	variada	e	
segura.

16
Uma mulher procura UBS para mostrar 
ao médico o resultado de um exame 
citopatológico (preventivo de câncer de 
colo uterino). A paciente apresenta-se 
sem quaisquer queixas. No resultado dos 
achados microbiológicos, são encontrados 
Lactobacillus sp, cocos e outros bacilos. A 
melhor conduta para a paciente em relação 
aos achados é

(A)	 repetir	 o	 exame	 para	 confirmar	 os	 achados	
microbiológicos	e,	caso	persistam	tais	achados,	
encaminhar	ao	ginecologista	para	avaliação.

(B)	 deve-se	apenas	seguir	a	rotina	de	rastreamento	
citológico,	 pois	 esses	 são	 considerados	
achados	 normais	 da	 flora	 vaginal	 e	 não	
caracterizam	 infecções	 que	 necessitam	 de	
tratamento.	

(C)	 tratar	com	azitromicina	1000mg	em	dose	única	
ou	 ciprofloxacino	 500mg	 dose	 única,	 que	 é	
o	 tratamento	 ideal	 para	 essas	 infecções,	 e	
considerar	achados	anormais	da	floravaginal.

(D)	 os	cocos	e	outros	bacilos	devem	ser	 tratados	
com	metronidazol	500mg	de	12	em	12	horas	por	
7	dias,	já	os	Lactobacillus ap são	considerados	
normais.

17
No rastreamento do câncer de mama, 
utilizamos a classificação de BI-RADS. 
Sobre essa classificação, podemos afirmar 
que BI-RADS 1, 2 e 3, respectivamente, 
correspondem a

(A)	 1-	 inconclusivo	 e	 necessita	 de	 avaliação	
adicional,	 2-	 benigno	 e	 não	 há	 nenhum	
comentário	 a	 ser	 feito	 nesta	 categoria	 e	
3-	 achados	 benignos	 sem	 evidência	 de	
malignidade.

(B)	 1-	benigno	e	não	há	nenhum	comentário	a	ser	
feito	nesta	categoria,	2-	achados	benignos	sem	
evidência	de	malignidade	e	3	-	provavelmente	
suspeito.

(C)	 1-	 achados	 benignos	 sem	 evidência	 de	
malignidade,	 2-	 provavelmente	 benigno	 e	 3-	
provavelmente	suspeito.

(D)	 1-	benigno	e	não	há	nenhum	comentário	a	ser	
feito	nesta	categoria,	2-	achados	benignos	sem	
evidência	de	malignidade	e	3-	 provavelmente	
benigno.

18
Sobre o Escore de Framingham, assinale a 
seguir a alternativa que contemple todos os 
itens que são levados em consideração na 
soma dos pontos que levam à porcentagem 
final do risco de eventos cardiovasculares.

(A)	 Idade,	colesterol	LDL,	colesterol	HDL,	pressão	
arterial,	diabetes	e	tabagismo.

(B)	 Idade,	 colesterol	 total,	 triglicerídeos,	 pressão	
arterial,	diabetes	e	tabagismo.

(C)	 Colesterol	 total,	 colesterol	 LDL,	 colesterol	
HDL,	creatinina,	diabetes	e	tabagismo.

(D)	 Colesterol	total,	triglicerídeos,	pressão	arterial,	
diabetes,	tabagismo	e	etilismo.
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19
Se utilizarmos a Equação de Cockcroft-
Gault, podemos calcular o clearance de 
creatinina (Clcr). De acordo com o clearance, 
podemos classificar os indivíduos em 6 
estágios. Assinale a seguir a alternativa  
que corresponde à conduta adequada de 
acordo com tal classificação.

(A)		 Nos	 estágios	 4	 e	 5,	 o	 indivíduo	 deve	 ser	
obrigatoriamente	 encaminhado	 para	 o	
nefrologista.

(B)	 Nos	 estágios	 3	 e	 4,	 o	 indivíduo	 deve	 ser	
avaliado	semestralmente	e	não	há	necessidade	
de	avaliação	pelo	nefrologista.

(C)	 Nos	 estágios	 3	 e	 4,	 o	 indivíduo	 deve	 ser	
encaminhado	para	serviço	de	hemodiálise.

(D)	 Nos	 estágios	 3,4	 e	 5,	 o	 indivíduo	 deve	
ser	 obrigatoriamente	 encaminhado	 para	 o	
nefrologista.

20
Sobre o Diabetes tipo 2, é correto afirmar 
que

(A)	 tanto	 a	 metformina	 quanto	 a	 glibenclamida	
podem	levar	ao	quadro	de	hipoglicemia.

(B)	 A	metformina	pode	 ser	 considerada	droga	de	
primeira	escolha,	pois	reduz	morbimortalidade	
e	também	não	causa	hipoglicemia.

(C)	 Podemos	fazer	o	diagnóstico	de	Diabetes	tipo	
2	com	uma	glicemia	de	jejum	acima	de	126mg/
dl.

(D)	 Está	 indicado	 uso	 de	 insulina	 para	 qualquer	
paciente	 com	 glicemia,	 ao	 acaso,	 acima	 de	
200mg/dl	com	sintomas.

21
Sobre o quadro de demência e suas 
implicações, assinale a alternativa correta.

(A)	 Entre	 as	 diversas	 causas	 de	 demência,	 a	
vascular	é	a	mais	prevalente.

(B)	 Na	Doença	de	Pick	(	demência	frontotemporal),	
temos	a	deterioração	em	“degraus”	com	início	
abrupto	 com	 alguma	 recuperação	 depois	 da	
piora.

(C)	 A	Doença	de	Alzheimer	geralmente	 tem	início	
insidioso,	 com	 perda	 de	 memória	 e	 declínio	
cognitivo	lento	e	progressivo.

(D)	 A	 demência	 dos	 Corpúsculos	 de	 Lewy	 não	
cursa	 com	 alucinações	 visuais	 e	 nem	 com	
parkinsonismo	precoce.

22
Sobre a hanseníase, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 A	 principal	 via	 de	 entrada	 do	 bacilo	 no	
organismo	 são	 as	 vias	 aéreas	 superiores	 e	
também	 é	 possível	 ter	 contágio	 via	 relação	
sexual	desprotegida

(B)	 Entre	 o	 contato	 com	 a	 pessoa	 doente	 e	 o	
aparecimento	dos	primeiros	sinais	 leva-se	em	
média	de	1	a	6	meses.

(C)	 O	diagnóstico	de	hanseníase	é	essencialmente	
laboratorial.

(D)	 No	quadro	clínico,	podemos	encontrar	manchas	
esbranquiçadas	(hipocrômicas),	acastanhadas	
ou	avermelhadas.

23
Sobre o tabagismo podemos afirmar que

(A)		 São	 considerados	 grupos	 de	 maior	
risco	 as	 gestantes,	 mulheres	 em	 uso	 de	
anticoncepcionais	e	crianças	e	adolescentes.

(B)	 São	 considerados	 tratamentos	 de	 primeira	
linha	a	bupropiona,	adesivo	de	nicotina,	goma	
de	nicotina	e	nortriptilina.

(C)	 O	 paciente	 no	 estágio	 motivacional	 de	 pré-
contemplação	 é	 aquele	 que	 deseja	 cessar	 o	
tabagismo.

(D)	 O	 paciente	 em	 início	 de	 tratamento	 deve	 ser	
avisado	 sobre	 a	 fissura	 ou	 “craving”,	 quadro	
que	dura	em	média	duas	horas.

24
Em relação aos cuidados com a criança, é 
correto afirmar que

(A)	 o	 índice	 peso/idade	 apresenta	 limitações,	
como	ser	incapaz	de	identificar	temporalmente	
o	processo	da	desnutrição,	ou	seja,	se	iniciou	
no	passado	ou	se	é	recente.

(B)	 o	 aleitamento	 materno	 exclusivo	 deve	 ser	
mantido	até	um	ano	de	idade.

(C)		 uma	 criança	 de	 8	 anos	 do	 sexo	 masculino	
e	 no	 percentil	 50	 para	 peso	 e	 estatura	 deve	
apresentar	respectivamente	22	Kg	e	110	cm.

(D)	 é	obrigatória	a	realização	de	consultas	mensais	
para	todas	as	crianças	até	que	se	complete	um	
ano	de	idade.
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25
Atualmente faz-se necessário que o médico 
da atenção primária conheça métodos e 
técnicas de avaliação de famílias e encare 
a família do paciente como contexto-
problema e recurso terapêutico. Sobre o 
tema, assinale a alternativa correta.

(A)	 Fazem	 parte	 do	 ciclo	 vital	 da	 família:	
nascimento,	 adulto	 jovem	 independente,	
casamento,	 nascimento	 do	 primeiro	 filho,	
família	com	filhos	pequenos,	família	com	filhos	
adolescentes,	ninho	vazio	e	morte.

(B)	 Algumas	 famílias	 podem	 apresentar	
características	 especiais	 na	 sua	 constituição	
ou	estrutura,	são	elas:	famílias	em	processo	de	
separação,	 famílias	 monoparentais,	 famílias	
do	recasamento	e	famílias	ampliadas.

(C)	 Em	 relação	 aos	 níveis	 de	 funcionamento	 da	
família,	 a	 Escala	 de	 Avaliação	 Relacional	
Global	 (Global	 Assessment	 of	 Relational	
Functioning,GARF)	classifica	como	famílias	de	
melhor	funcionamento	as	de	nível	3.

(D)	 Em	 algumas	 situações,	 como	 pacientes	
com	 doença	 orgânica	 crônica,	 que	 não	
seguem	 orientação	 e	 que	 têm	 transtornos	
psicossomáticos,	 a	 família	 não	 deve	 ser	
envolvida,	sendo	o	médico	o	único	responsável	
por	tais	pacientes.

26
A depressão é uma condição médica 
comum em cuidados primários. Sobre o 
tema, assinale a alternativa correta. 

(A)	 O	 diagnóstico	 do	 quadro	 pode	 ser	 realizado	
através	 dos	 critérios	 maiores	 (sintomas	
fundamentais)	 utilizados	 pelo	 CID-10,	 que	
incluem	 humor	 deprimido	 (tristeza),	 perda	 de	
interesse	(anedonia)	e	suicídio.

(B)	 Dados	 recentes	 de	 diversos	 países	 mostram	
que	 a	 prevalência	 do	 quadro	 é	 semelhante	
entre	homens	e	mulheres.

(C)	 A	distimia	é	um	transtorno	depressivo	crônico	
com	grande	intensidade	de	sinais	e	sintomas,	
os	 quais	 devem	 estar	 presentes	 por	 pelo	
menos	3	meses.

(D)	 São	 situações	 em	 que	 o	 paciente	 depressivo	
deve	ser	hospitalizado:	risco	de	suicídio,	estupor	
profundo	 com	 problemas	 de	 alimentação	 e	
estado	delirante	agitado.

27
Um dos pontos mais importantes para o 
médico da atenção primária é a realização 
de um pré-natal de baixo risco adequado. 
Sobre o pré-natal e suas implicações, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Em	 relação	 à	 frequência	 das	 consultas,	
elas	 devem	 ser	 mensais	 até	 32	 semanas	 e	
quinzenais	até	40	semanas.

(B)	 O	 exame	 beta-HCG	 pode	 ser	 detectado	 no	
sangue	 periférico	 da	 mulher	 grávida	 apenas	
após	21	dias	da	concepção.

(C)	 Se	 o	 atraso	 menstrual	 for	 superior	 a	 12	
semanas,	 o	 diagnóstico	 de	 gravidez	 poderá	
ser	 feito	 pelo	 exame	 clínico	 e	 torna-se	
desnecessária	 a	 solicitação	 do	 TIG	 (teste	
imunológico	de	gravidez).

(D)	 As	situações	hemorrágicas	mais	frequentes	na	
primeira	metade	da	gestação	são:	abortamento,	
placenta	prévia	e	descolamento	prematuro	da	
placenta.

28
Sobre o Pacto pela Saúde de 2006 (Portaria 
399), é correto afirmar que o pacto pela vida 
tinha como prioridades apenas:

(A)	 a	saúde	do	idoso,	o	câncer	de	colo	de	útero	e	
de	mama,	a	mortalidade	infantil	e	a	mortalidade	
materna.

(B)	 a	 promoção	 da	 saúde,	 a	 atenção	 básica	 à	
saúde,	a	saúde	mental	e	a	dengue.

(C)	 a	 dengue,	 a	 hanseníase,	 a	 leishmaniose,	 a	
tuberculose	e	a	AIDS.

(D)	 a	 promoção	 da	 saúde,	 a	 saúde	 mental,	 a	
dengue,	a	saúde	do	trabalhador	e	a	AIDS.

29
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 
suas normas e leis,  assinale a alternativa 
correta.

(A)	 A	 NOB	 (Norma	 Operacional	 Básica)	 96	 	 tem	
como	 características	 habilitar	 os	 municípios	
como	 gestores	 e	 criar	 as	 Comissões	
Intergestores	Bipartite	(CIB)	e	Tripartite	(CIT).

(B)	 A	 Lei	 8.080	 tem	 como	 características	 a	
participação	da	comunidade	e	as	transferências	
intergovernamentais	de	recursos	financeiros.

(C)	 A	 Lei	 8.142	 dispõe	 principalmente	 sobre	
as	 condições	 para	 a	 promoção,	 proteção	 e	
recuperação	 da	 saúde,	 a	 organização	 e	 o	
funcionamento	dos	serviços	correspondentes.

(D)		 A	Norma	Operacional	da	Assistência	(NOAS)	de	
2002	institui	o	Plano	Diretor	de	Regionalização,	
institui	 a	 Gestão	 Plena	 da	Atenção	 Básica	 e	
cria	o	PAB	ampliado.



9Cargo: Médico (ESF)

30
A incidência de certa patologia é de 
30/100.000 ao ano, e a prevalência é de 
1/100. Assinale a alternativa abaixo que 
representa a duração média em anos desta 
patologia:

(A)	 15	anos.
(B)	 20	anos.
(C)	 27	anos.
(D)	 33	anos.
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RASCUNHO
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-------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20Questão

Resp.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

O	gabarito	oficial	preliminar	e	o	caderno	de	questões	da	prova	objetiva	estarão	disponíveis	no	
endereço	eletrônico	www.fundacaofafipa.org.br	no	dia	seguinte	à	aplicação	da	prova.	




