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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 - 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. 
 
16 - 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. 
 
17 - 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 



 4

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. 
 
18 - 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. 
 
19 - 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. 
 
20 - Conceito fundamental do SUS, onde se possibilita aos desiguais atenção diferenciada, a cada um segundo 
suas necessidades: 
a) Integralidade. 
b) Resolubilidade. 
c) Equidade. 
d) Descentralização. 
 
21 - Com relação às lesões meniscais é correto afirmar: 
a) A lesão do menisco geralmente ocorre devido a um trauma direto no joelho. 
b) A atrofia do quadríceps vista nos pacientes com lesões meniscais ocorre devido à inibição do reflexo de Leriche e é 
bem visível no músculo vasto medial. 
c) Na meniscectomia parcial, a zona que deve ser retirada é a vascular. 
d) A incidência de lesão meniscal associada à lesão ligamentar do joelho varia de 10 a 15 %. 
 
22 - A chamada congruência secundária radiográfica é uma boa indicação para o tratamento conservador no 
seguinte tipo de fratura do acetábulo: 
a) Coluna posterior com reborda posterior. 
b) Reborda posterior com luxação. 
c) Dupla coluna. 
d) Transversa com reborda posterior. 
 
23 - A fratura da patela por mecanismo de trauma direto, em acidente automobilístico com impacto sobre o 
joelho fletido no painel, está mais freqüentemente associada a seguinte lesão: 
a) Fratura do calcâneo. 
b) Fratura da diáfise da tíbia. 
c) Luxação tíbio-fibular proximal. 
d) Luxação coxo-femoral. 
 
24 - Nas lesões traumáticas do joelho, o teste de Lachman é o mais específico para avaliar a integridade do 
ligamento: 
a) Poplíteo-oblíquo. 
b) Cruzado anterior. 
c) Colateral medial. 
d) Colateral lateral. 
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25 - A lesão nervosa mais freqüente nas fraturas-luxações do quadril é a do: 
a) Nervo femoral. 
b) Componente fibular do nervo ciático. 
c) Nervo obturador. 
d) Componente tibial do nervo ciático. 
 
26 - São fatores que podem determinar luxação recidivante da patela, exceto: 
a) Ehler-Danlos. 
b) Inserção anômala do músculo vasto medial obliquo. 
c) Síndrome de Down. 
d) Patela baixa. 
 
27 - Referente à epifisiólise proximal do fêmur na criança é correto afirmar que: 
a) É mais freqüente em crianças com perfil de baixo peso. 
b) O tratamento de escolha para o tipo I é a fixação “in situ”. 
c) O sinal de Gruber está presente nos casos graves. 
d) A criança apresenta claudicação e deformidade em rotação medial. 
 
28 - Paciente com 14 anos, obeso, queixando de dor no quadril após trauma, claudicando. Ao exame físico, nota-
se que flexão do quadril se acompanha de rotação externa e abdução da coxa. O primeiro diagnóstico é:  
a) Febre reumática. 
b) Escorregamento epifisário proximal do fêmur. 
c) Moléstia de Perthes. 
d) Artrite reumatoide juvenil. 
 
29 - Com relação ao pé torto congênito é correto afirmar: 
a) Nos casos unilaterais o pé anormal geralmente é maior do que o pé normal. 
b) O ângulo talo calcâneo é formado por linhas desenhadas através dos eixos longitudinais do talus e calcâneo esse 
valor normal varia de 25º a 50º. 
c) É uma deformidade com predominância no sexo feminino na proporção de 2:1. 
d) A incidência do pé torto congênito é aproximadamente 1 caso para 100 nascidos vivos. 
 
30 - Em relação à hérnia de disco, pode-se afirmar que: 
a) O disco se rompe a extensão associada à rotação. 
b) O disco se rompe em flexão associada à rotação. 
c) O disco se rompe a compressão associada à rotação. 
d) O disco não apresenta resistência à compressão. 
 




