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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três 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 contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno 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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O Êxodo 
José Américo de Almeida 

 
 Num repentino desenfado, Dagoberto estirou o olhar, por cima das mangueiras meãs enfileiradas ladeira 
abaixo, para a estrada revolta. 
 Parecia a poeira levantada, a sujeira do chão num pé-de-vento. 
 Era o êxodo da seca de 1898. 
 Uma ____________ de cemitérios antigos – esqueletos redivivos, com o aspecto ____________ e o fedor 
das covas podres. 
 Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de 
quem leva as pernas em vez de ser levados por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer 
voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. 
 _______________ de seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos 
mais fados. 
 Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. 
 Adelgaçados na magreira cômica, cresciam, como se o vento os levantasse. 
 Vinham escoteiros. Menos os hidrópicos – doentes da alimentação tóxica – com os fardos das barrigas 
alarmantes. 
 Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. 
 Eram retirantes. Nada mais. 
 Meninotas, com as pregas da súbita velhice, careteavam torcendo as carinhas decrépitas de ex-voto. Os 
vaqueiros, másculos, como titãs alquebrados, em petição de miséria. Pequenos fazendeiros, no arremesso 
igualitário, baralhavam-se nesse anônimo aniquilamento. 
 Mais mortos que vivos. Vivos, vivíssimos só no olhar. 
 Pupilas do sol da seca. Uns olhos espasmódicos de pânico, como se estivessem assombrados de si 
próprios. Agônica concentração de vitalidade faiscante. 
 Fariscavam o cheiro enjoativo do melado que lhes exacerbava os estômagos jejunos. E, em vez de 
comerem, eram comidos pela própria fome numa autofagia erosiva. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) ressureição – terroso – espulssos. 
b) ressurreição – terroso – expulsos. 
c) ressureissão – terrozo – espulsos. 
d) ressureisão – terrozo – expulços. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica: 
a) As paroxítonas miséria, igualitário e própria são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras trêmulos e espasmódicos são acentuadas porque são proparoxítonas. 
c) Os monossílabos trás, pé e só são acentuados porque são tônicos e terminados em a(s), e, e o. 
d) As palavras paraíso e vivíssimos são acentuadas por obedecerem à mesma regra de acentuação. 
 
03 - Fugiam se escreve com “g”. Também se escreve com g as palavras da alternativa: 
a) lambu___em  //  can___ica. 
b) can___erê  //  ___ibóia. 
c) penu___em  // ar___ila. 
d) pa___elança  //  restrin___ir. 
 
04 - “Como” em “como se o vento os levantasse”. (7º parágrafo) estabelece uma relação de: 
a) comparação. 
b) causa. 
c) oposição. 
d) conformidade. 
 
05 - De acordo com o texto, a trágica ironia da seca é: 
a) O apagamento do sexo e da idade dos retirantes. 
b) O sol que os expulsou da terra, serve-lhe de orientação na retirada. 
c) O passo arrastado daqueles fantasmas estropiados. 
d) As mangueiras meãs que ladeavam o triste caminho dos retirantes. 
 
06 - Entre a emancipação política de Andirá e a posse do seu primeiro prefeito, se passaram aproximadamente 
quantas semanas: 
a) 1 (uma) semana. 
b) 2 (duas) semanas. 
c) 3 (três) semanas. 
d) 4 (quatro) semanas. 
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07 - Qual das alternativas abaixo apresenta o nome de dois “homens públicos” que já ocuparam a Cadeira de 
Prefeito em Andirá por 3 (três) vezes? 
a) Alarico Abid e Mauro Cardoso de Oliveira. 
b) Carlos Kanegusuku e Erasmo Canhoto. 
c) Moacyr Corrêa e Roberto Simoni. 
d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
08 - Todos os Presidentes da República abaixo renunciaram ao cargo, EXCETO:  
a) FERNANDO Affonso COLLOR de Mello. 
b) GETÚLIO Dorneles VARGAS. 
c) JÂNIO da Silva QUADROS. 
d) Manuel DEODORO DA FONSECA. 
 
09 - Quem liderou o movimento popular de fundo sócio-religioso conhecido como Guerra de Canudos, que 
eclodiu no interior da Bahia em 1.896? 
a) Antônio Conselheiro. 
b) Carlos Lamarca. 
c) Luís Carlos Prestes. 
d) Zumbi dos Palmares. 
 
10 - São considerados testes e sinais que auxiliam no diagnóstico da instabilidade femoro-patelar, EXCETO: 
a) Teste de Rabot 
b) Teste de Thomas 
c) Teste de Zohlen 
d) Teste de Smillie 
 
11 - Lesão comum que afeta a articulação do cotovelo caracterizada por inflamações dos músculos que estendem 
o punho e os dedos: 
a) Epicondilite lateral 
b) Epicondilite medial 
c) Artrite do cotovelo 
d) Tenossinovite de D’Quervain 
 
12 - A definição “Doença caracterizada por uma inflamação crônica das articulações e ligamentos da coluna. 
Começa nas articulações sacroilíacas e progressivamente toma a coluna, isto eventualmente leva a 
endurecimento das articulações afetadas e em casos graves, a coluna praticamente não tem mobilidade” refere-se 
à: 
a) Artrite neurotrófica 
b) Artrite reumatóide 
c) Espondilite anquilosante 
d) Artrose 
 
13 - Durante uma avaliação neurológica ao realizar o Reflexo Bicipital você está testando as raízes nervosas em 
qual nível: 
a) C2 – C3 
b) C3 – C4 
c) C5 – C6 
d) C8 – T1 
 
14 - Nome da síndrome caracterizada por diversos defeitos congênitos nos lactentes, entre eles uma anomalia 
laríngea, resultando em choro característico parecido com o miado de gato, além de microcefalia e retardo 
mental: 
a) Síndrome de West 
b) Síndrome de Rett 
c) Síndrome de Weiss 
d) Síndrome Cri-Du-Chat 
 
15 - São consideradas doenças pulmonares obstrutivas, EXCETO: 
a) Bronquite Crônica 
b) DPOC 
c) Asma 
d) Fibrose Pulmonar 
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16 - Caracterizado pela compressão do nervo ulnar ao nível do carpo, tendo como causa mais comum o cisto 
sinovial: 
a) Síndrome do Canal de Guyon 
b) Síndrome do Túnel do Carpo 
c) Síndrome do Túnel Cubital 
d) Contratura de Dupuytren 
 
17 - No complexo Pata de Ganso estão presentes os tendões dos músculos: 
a) Sartório, Semitendíneo, Grácil 
b) Sartório, Grácil, Adutor longo 
c) Semitendíneo, Semimembranáceo, Sartório 
d) Grácil, Adutor longo, Semimembranáceo 
 
18 - São testes realizados para estirar a medula espinhal, cauda eqüina ou o nervo ciático, EXCETO: 
a) Teste de Lasegue 
b) Teste de Hoover 
c) Teste de Milgram 
d) Teste de Kernig 
 
19 - A presença do Sinal de Babinski indica lesão do primeiro neurônio motor, em geral associada a lesão 
cerebral pós trauma ou a tumor cerebral expansivo. Quando um paciente é submetido a este teste qual é a 
resposta positiva: 
a) O hálux se flexionará, enquanto os outros dedos se afastam um dos outros e se estendem 
b) O hálux se estenderá, enquanto os outros dedos se afastam uns dos outros e fletem  
c) Os dedos todos se movem em adução 
d) Os dedos todos se movem em flexão plantar 
 
20 - Assinale a alternativa que contenha corretamente a definição de ASMA: 
a) É caracterizado pelo aumento dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição das suas paredes. 
b) Caracterizada por responsividade aumentada das vias aéreas a vários estímulos e manifestado por um estreitamento 
disseminado das vias aéreas. 
c) Caracterizada pela produção excessiva de muco na árvore brônquica, suficiente para causar expectoração excessiva 
de escarro. 
d) Caracterizada pelo espessamento do interstício da parede alveolar. 
 
21 - A marcha que é um ato automático, depende de múltiplos mecanismos para que se faça de modo normal, 
quando ocorre afecções extrapiramidais, qual a característica desta marcha: 
a) O doente caminha traçando com o membro inferior comprometido um semicírculo ou movimento de circundação. 
b) O doente caminha olhando para o solo procurando regularizar os movimentos incoordenados dos membros inferiores 
através do controle visual. 
c) O doente caminha com passos desordenados, pernas afastadas, levantando-as em excesso para projetá-las sobre o 
solo. 
d) O doente caminha em bloco, a cabeça e o tronco permanecem inclinados para a frente, os passos são curtos e a 
marcha é vagarosa. 
 
22 - Quando se estuda a Motilidade Voluntária podem ser realizadas algumas manobras que tem por objetivo 
evidenciar déficits motores mínimos. Assinale a alternativa que contenha corretamente estas manobras: 
a) Prova calcanhar-joelho, Index-nariz, Index-index 
b) Sinal de Romberg, Manobra de braços estendidos, Manobra de Barré 
c) Manobra de Raimiste, Manobra de Mingazzini, Manobra de Barré 
d) Sinal de Romberg, Sinal de Trendelemburg, Manobra de Raimiste 
 
23 - Uma criança acometida com PC está apta a desenvolver várias deformidades em membros superiores, 
assinale a alternativa que contenha a deformidade mais comum em dedos: 
a) Hiperextensão de dedos 
b) Dedos em pescoço de cisnei 
c) Dedos em gatilho 
d) Dedos em martelo 
 
24 - Um parâmetro a ser avaliado no Desenvolvimento Normal da criança são as reações posturais, portanto 
quando o paciente é suspenso em prono, como resposta aparece extensão da cabeça e do quadril, esta manobra 
diz respeito a qual reação: 
a) Reações de retificação ou endireitamento 
b) Reação cervical de retificação 
c) Reação de Landau 
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d) Reação labiríntica de retificação 
 
25 - A forma espástica da PC pode ser subdividida segundo o local comprometido e o quadro clínico em: 
a) Mista, Diplégica, Hemiplégica 
b) Atáxica, Atetósica, Mista 
c) Tetraplégica, Atáxica, Atetósica 
d) Hemiplégica, Diplégica, Tetraplégica 
 
26 - Trata-se de uma inflamação da inserção do tendão patelar na parte inferior da perna; costuma ocorrer em 
jovens na faixa de 10-15 anos e geralmente desaparece com o tempo: 
a) Doença Osgood-Schlatter 
b) Joelho de saltador 
c) Condromalácea 
d) Jumper’s Kee 
 
27 - São movimentos sem finalidade aparente, desordenados, irregulares, bruscos, breves e arrítmicos, 
geralmente apresentam grande amplitude e podem surgir em qualquer segmento corporal, tendo, contudo, 
preferência para articulações distais dos membros, face e língua: 
a) Movimentos atetóticos 
b) Movimentos coréicos 
c) Balismos 
d) Movimentos atáxicos 
 
28 - Em relação a Bronquectasia, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Caracterizada por dilatação dos brônquios com supuração local. 
b) Nos casos mais avançados há um aumento do VEF e da CVF. 
c) A mucosa dos brônquios afetados mostra perda de epitélio ciliado, metaplasia escamosa e infiltração por células 
inflamatórias. 
d) Tem como características tosse produtiva com expectoração amarela ou verde, pode haver hemoptise e halitose; 
crepitações durante a ausculta e baqueteamento digital nos casos graves. 
 
29 - Este teste tem a finalidade de verificar se o tendão do bíceps encontra-se estável no interior do sulco 
bicipital: 
a) Teste de Yergason 
b) Teste da Queda do Braço 
c) Teste de Apley 
d) Teste de Allen 
 
30 - Analisando as fases de Desenvolvimento Motor Normal da criança, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Aos 2 meses quando puxado para sentar, a cabeça ainda cai para trás 
b) Aos 8 meses passa de deitada para sentada sozinha e permanece sentada com bom equilíbrio 
c) Aos 6 meses a criança engatinha 
d) Aos 10 meses, quando em pé, apoiada, dá alguns passos para o lado e cai 
 







