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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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Capitu 
 
 Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta 
_________ olhar para trás; ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma cousa. 
Caminhei para ela;naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim, e perguntou-me inquieta: 
 – Que é que você tem? 
 – Eu? Nada. 
 – Nada, não; você tem alguma cousa. 
 Quis _________ que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez 
ia sair, com certeza, pela borá fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, forte e 
cheia, apertada em um vestido de ________, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as 
pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz 
reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes,eram curadas 
com amor; não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-
as sem mácula.Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. 
 – Que é que você tem? Repetiu. 
 – Não é nada, balbuciei finalmente. 
 E emendei logo: 
 – É uma notícia. 
 – Notícia de que? 
 Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se 
consternasse, é que realmente gostava de mim; se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e 
rápido; senti que não poderia falar claramente, tinha agora a vista não seu como... 
 – Então? 
 – Você sabe... 
 Nisto olhei para ao muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando... Vi uns 
riscos abertos, e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto, e dei um passo. 
Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e 
apagou o escrito.Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. 

Assis, Joaquim Maria Machado de. “Capitu” In: Dom Casmurro. 8ª ed. São Paulo, Ática, 1978. P. 25-26. 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) fez-a – insistir – xita. 
b) fê-la – insistir – chita. 
c) fez-a – ensistir – chita. 
d) fê-la – incistir – xita. 
 
02 - “Naturalmente levava o gesto mudado...” (1º parágrafo). O que levou o narrador a essa conclusão foi: 
a) O fato de Capitu ter-se encostado ao muro. 
b) O rumor da porta. 
c) A inquietação de Capitu. 
d) A inscrição que ele viu no muro. 
 
03 - Analise as afirmativas referente a acentuação gráfica: 
I - As paroxítonas ofícios, águas e notícia são acentuadas porque terminam em ditongo. 
II - As palavras mácula, cálculo e rápido são proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. 
III - Os monossílabos trás, pé e quê são acentuados por serem tônicos e terminados em a(s) e e. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
04 - Analise as afirmativas quanto ao significado das palavras e assinale a correta: 
a) A palavra gesto no 1º parágrafo significa fisionomia, semblante, feição. 
b) As palavras passo e paço são homônimas homófonas assim como acender – ascender. 
c) A palavra desbotado (5º parágrafo) tem como antônimo descorado. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
 
05 - Em “mas não achei língua...” (5º parágrafo) o nexo mas estabelece relação de: 
a) conseqüência. 
b) concessão. 
c) oposição. 
d) explicação. 
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06 - Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Andirá: 
I- O Município de Andirá é um grande potencial agrícola onde predomina o latifúndio em propriedades com 
área média de 40,00 ha por lote. 
II- Dentre outras, as principais culturas do município são: soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, banana e outros. 
III- Andirá já é um dos grandes centros de piscicultura do Brasil, com dezenas de produtores e mais e uma 
centena de tanques de criação de peixes. 
De acordo com seus conhecimentos assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Duas afirmativas estão corretas. 
c) Uma afirmativa está correta. 
d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
07 - O município de Andirá surgiu durante a vigência do “Estado Novo” imposto pelo Presidente Getúlio Vargas, 
nesta época a democracia foi deixada de lado por cerca de 15 anos. Que prefeito ficou no cargo entre 16 de 
Março de 1.946 a 03 de Dezembro de 1.947, sendo o último antes da volta das Eleições Diretas no Brasil? 
a) Erasmo Canhoto. 
b) Manoel Alves do Amaral. 
c) Moacyr Corrêa. 
d) Vergínio Rosário. 
 
08 - Em que ano ocorreu o “Cerco da Lapa” durante a “Revolução Federalista”? 
a) 1.892. 
b) 1.893. 
c) 1.894. 
d) 1.895. 
 
09 - No calendário histórico brasileiro, uma data chama a atenção, é o dia 21 de Abril. Qual destes fatos NÃO 
ocorreu nesta data? 
a) Em 1.500 – Chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao solo brasileiro. 
b) Em 1.792 – Enforcamento de Tiradentes no Rio de Janeiro. 
c) Em 1.960 – Inauguração da Cidade de Brasília por Juscelino Kubitscheck. 
d) Em 1.985 – Falecimento do Presidente Tancredo de Almeida Neves. 
 
10 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta referente ao Sarampo:  
I - Surge aproximadamente no quinto dia da doença, podendo durar de quatro a sete dias. 
II - Normalmente inicia-se na cabeça e dissemina-se para outras áreas, progredindo no sentido caudal. 
III - Apresenta prurido maculopapular - surgem tanto máculas quanto pápulas que posteriormente se confluem. 
a) Apenas uma das afirmativas é verdadeira    c) Todas são verdadeiras 
b) Apenas a I e III são verdadeiras     d) Todas são falsas 

 
11 - Em relação a carência de Ácido fólico é correto afirmar: 
a) É uma proteína de cadeia simples. 
b) A reposição deve ser feito somente por via oral, pois a reposição é necessária por vários meses, quando geralmente 
ocorre melhora  clínica. 
c) Causa principalmente e geralmente anencefalia. 
d) Anemia macrocítica. 

 
12 - Referente ao Marasmo está correto afirmar: 
a) Ocorre quando há hipovitaminose 
b) Paciente geralmente edemaciado 
c) Desnutrição protéico-calórica do tipo seco 
d) O doente mantém a disposição para realizar suas atividades 

 
13 - Referente ao reflexo de Babinski está correto afirmar: 
a) Reflexo do flexor  palmar. 
b) Reflexo plantar fisiológico, quando há a flexão  do hálux. 
c) Indicar lesão superior no neuronio motor da medula espinhal na região torácica ou lombar, ou pode excluir doença 
cerebral. 
d) É uma reação normal em crianças até 2 anos de idade. 

 
14 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta referente a Osteosporose: 
I - A massa óssea do adulto - pico de massa óssea - reflete o acúmulo de tecido ósseo ocorrido durante o 
crescimento. Parece chegar ao limite máximo ao redor dos 12 anos de idade. 
II - Definida patologicamente como "diminuição absoluta da quantidade de osso e desestruturação da sua 
microarquitetura levando a um estado de fragilidade em que podem ocorrer fraturas após traumas mínimos". 
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III - Doença óssea metabólica mais rara, sendo a espondilite anquilosante a sua manifestação clínica. 
a) Somente a afirmativa I está correta.    c) Somente a afirmativa III está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta.    d) Todas afirmativas estão incorretas. 
 
15 - À respeito do Cancro Duro, podemos relacionar:  
a) Evolui de forma aguda (rápida) sem estender por períodos prolongados. 
b) Gonorréia. 
c) Doença infecto-contagiosa sistêmica (acomete todo o organismo). 
d) Sem períodos de latência (sem manifestações). 
 
16 - Quanto ao HPV é correto afirmar, exceto: 
a) A maioria das infecções é assintomática ou inaparente e de caráter transitório. 
b) Capazes de provocar lesões de pele ou mucosa. 
c) Maior probabilidade de provocar lesões persistentes e estar associados a lesões pré-cancerosas são os tipos 16, 18, 31, 
33, 45, 58. 
d) O tratamento deve ser sempre tópico, com laser ou cirúrgico. 
 
17 - Sobre a Tricomoníase é correto afirmar:  
a) Sempre sintomática. Pode aparecer corrimento abundante, mas raramente prurido genital, dor pélvica e ardência 
miccional. 
b) Causada por trichomonas vaginalis. 
c) Não há obrigatoriedade que o parceiro se trate também. 
d) Adquirido somente através das relações sexuais. 
 
18 - Quanto a Intussuscepção intestinal é correto afirmar:  
a) A distensão abdominal é menor quanto mais distal a obstrução. 
b) Raramente ocorre em crianças. 
c) No Adulto é uma condição comum. 
d) Exige abordagem cirúrgica. 
 
19 - Quanto a Colite é correto afirmar: 
a) Cura-se após cirurgia. 
b) Os sintomas podem ser dor abdominal, diarréia, desidratação, distensão abdominal e aumento de gases intestinais. 
c) Não pode ser causada por uma doença primária, irritação do intestino, uso de antibióticos ou ulceração. 
d) O diagnóstico definitivo é feito por estudos imagiológicos como ultrassonografia. 
 
20 - Em relação Artrite Reumatóide Juvenil, assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo:  
1 - É uma doença aguda, de origem por infecção bacteriana. 
2 - Caracterizada por alterações como: inflamação, deformidades, alterações no crescimento, rigidez articular, 
fraqueza muscular, diminuição da atividade funcional. 
3 - Ocorre em crianças maiores de 16 anos, que se caracteriza pela ausência de artrite crônica em 1 ou mais 
articulações, sem possíveis manifestações sistêmicas (pele, coração, olhos, etc.). 
a) Somente a afirmativa 1 está correta.   c) Somente a afirmativa 3 está correta. 
b) Somente a afirmativa 2 está correta.   d) As três afirmativas estão corretas. 
 
21 - Em relação ao Enfisema pulmonar, assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo:  
1 - O tratamento do enfisema pulmonar exclui qualquer tipo de cirurgia dos pulmões. 
2 - É uma doença degenerativa, que geralmente se desenvolve depois de muitos anos de agressão aos tecidos do 
pulmão devido ao cigarro e outras toxinas no ar. 
3 - Não faz parte de um grupo de doenças pulmonares denominados "doença pulmonar crônica obstrutiva". 
a) Somente a afirmativa 1 está correta. 
b) Somente a afirmativa 2 está correta. 
c) Somente a afirmativa 3 está correta. 
d) As três afirmativas estão corretas. 
 
22 - A Respeito das complicações das Úlceras de Varizes, assinale a alternativa verdadeira referente as 
afirmativas abaixo:  
1 - Raramente são as Tromboflebites, as Úlceras de perna, as Hiperpigmentações, o Eczema Venoso, as 
Hemorragias, a Fibrose, a Dermatite Ocre, as Infecções e o quadro de Dor, e a Embolia Pulmonar. 
2 - Chama-se de Tipo 1, todas as situações onde já aconteceram complicações. 
a) Somente a afirmativa 1 está correta.    
b) Somente a afirmativa 2 está correta.    
c) As duas afirmativas estão incorretas. 
d) As duas afirmativas estão corretas. 
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23 - Referente a “leucemia mielóide aguda” é correto afirmar:  
a) Responde a mais medicamentos do que outros tipos de leucemia e, além disso, o tratamento costuma melhorar o 
estado do doente. 
b) É uma doença potencialmente mortal na qual os mielócitos se tornam cancerosos e rapidamente substituem as celular 
normais da medula óssea. 
c) Os pacientes melhoram porque o tratamento suprime a atividade da medula óssea e, por conseguinte, reduz-se o 
número de glóbulos brancos (particularmente granulócitos), o que diminuem as probabilidades de infecção. 
d) Não afeta pessoas de todas as idades, somente crianças. 
 
24 - À respeito da Onicomicose, podemos relacionar:  
a) Quando realizado a exérese da unha, não há necessidade de utilização de medicamentos. 
b) Infecção que atinge as unhas, causada por bactérias. 
c) Tratamento pode ser de uso local, sob a forma de cremes, soluções ou esmaltes. 
d) As unhas mais comumente afetadas são as das mãos. 
 
25 - Quanto à “aplasia de medula óssea” é correto afirmar:  
a) Existem basicamente dois tipos de aplasia de medula: as adquiridas e as congênitas. 
b) Doença comum e extremamente séria. 
c) Resulta da falência da medula óssea em eliminar células sangüíneas. 
d) Não há tratamento. 
 
26 - Quanto as manifestações agudas locais mais importantes nas queimaduras, é correto afirmar: 
a) Regeneração tecidual. 
b) Sudorese intensa. 
c) Formação de substâncias tóxicas. 
d) Resistência a Infecção. 
 
27 - Está correto afirmar sobre a leucopenia: 
a) Designa o aumento do número de leucócitos no sangue circulante. 
b) Não pode ocorrer devido a uma produção diminuída. 
c) Pode ocorrer devido a um desvio dos granulocitos do compartimento circulante para o pool marginado ou para os 
tecidos. 
d) Não pode ocorrer devido a uma destruição periférica. 
 
28 - Sobre os sintomas de Hipertireoidismo é correto relacionar:  
a) Bradicardia. 
b) Ganho de peso importante, mesmo alimentando-se de forma diminuída. 
c) Irritabilidade, agitação, ansiedade. 
d) Sonolência. 
 
29 - A Respeito da Cistite, assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo: 
1 - Cistite bacteriana, o tipo mais raro, o qual geralmente é causada por vírus sendo transferida do intestino para 
a bexiga através da uretra. 
2 - Cistite intersticial é considerada mais uma lesão da bexiga resultando em irritação constante e raramente 
envolve a presença de infecção. A causa da cistite intersticial é desconhecida, mas suspeita-se que ela possa ser 
auto-imune, quando o sistema imunológico ataca a bexiga. 
a) Somente a afirmativa 1 está correta. 
b) Somente a afirmativa 2 está correta. 
c) As duas afirmativas estão corretas. 
d) As duas afirmativas estão incorretas. 
 
30 - Em relação ao Cálculo Renal, assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas abaixo: 
1 - Mais de 70% das pedras são compostas por depósitos de colesterol. 
2 - O tratamento dos cálculos varia desde simples analgésicos e fluidos para tentar eliminar o cálculo 
espontaneamente, até a necessidade de procedimentos cirúrgicos quando há sinais de infecção, hidronefrose, dor 
intratável ou cálculos muito grandes. 
3 - É uma doença rara, acometendo 0,1% da população mundial, com maior frequência no sexo feminino e idade 
escolar. 
a) Somente a afirmativa 1 está correta. 
b) Somente a afirmativa 2 está correta. 
c) Somente a afirmativa 3 está correta. 
d) As três afirmativas estão corretas. 
 







