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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 - As  principais causas de Febre De Origem Indeterminada na infância são: 
a) Doenças infecciosas 
b) Doenças auto-imunes 
c) Neoplasias 
d) Erupção dentária 
 
11 - Na tuberculose osteoarticular, o local mais acometido é: 
a) Coluna vertebral cervical 
b) Coluna vertebral toraco-lombar  
c) Região do quadril  
d) Joelhos e cotovelos 
 
12 - De acordo com a Lei 8080 de 19 de setembro de1990, quem executa ,não em caráter complementar, serviços 
de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do 
trbalhador é: 
a) A direção nacional  do SUS 
b) A direção estadual do SUS 
c) A direção municipal do SUS 
d) Secretaria Estadual de Saúde 
 
13 - O principal desencadeador  de eritema polimorfo é: 
a) Medicamentos 
b) Vírus Epstein-Barr 
c) Herpesvirus hominis(sorotipos 1 e 2) 
d) Estreptococcias 
 
14 - Em relação à parada cardio repiratória na criança, podemos dizer da via intra óssea, exceto: 
a) Está indicada em todas as faixas etárias 
b) É indicada sempre que o acesso periférico não for possível 
c) Ótima via de administrção de drogas ou fluidos 
d) O início de ação das drogas é inferior a outras vias e por isso deve ser  postergado seu uso sempre que possível 
 
15 - A Titulação de Crioaglutininas é um teste simples para o diagnóstico de pneumonia por: 
a) Mycoplasma pneumonie  
b) Haemophilus influenzae 
c) Staphylococus aureus 
d) Vírus repiratório sincicial 
 
16 - Com relação à avaliação após o tratamento de infecção urinária, pode-se dizer que é o  melhor método para 
se verificar a morfologia do trato urinário inferior, possibilitando a avaliação da uretra, bexiga e ureteres 
quando há refluxo: 
a) Ultrasonografia de vias urinárias      c) Uretrocistografia miccional 
b) Urografia excretora       d) Cistografia radioisotópica direta 
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17 - Com relação ao aleitamento materno, podemos dizer quanto ao leite posterior, exceto: 
a) É rico em lípides    
b) Sua produção é mediada pela prolactina 
c) Sua produção tem influência de fatores emocionais 
d) Sua produção é mediada pela ocitocina 
 
18 - O desenvolvimento neurológico  da criança se faz nos seguintes sentidos: 
a) Centrípeto e ântero-posterior 
b) O desenvolvimento não guarda relação com sentido ou direção 
c) Da direita para a esquerda se a criança for destra 
d) Cefalocaudal e proximodistal 
 
19 - Com relação ao Programa de Saúde da Família,podemos dizer, exceto:  
a) Os agentes comunitários de saúde são um elo de ligação entre a equipe de saúde e a população e normalmente 
residem na sua área de atuação. 
b) Mantém uma relação  com o sistema tradicional e possui equipes de apoio das áreas básicas. 
c) Cada equipe é responsável por uma área onde atua, rompendo os limites das unidades de saúde e indo onde a 
população vive. 
d) Seu objetivo é acabar com as especialidades básicas para fortalecer o médico generalista. 
 

20 - Induz a erro na avaliação de desidratação, pelos sinais de desidratação extracelular serem pouco evidentes: 
a) Desidratação isotônica 
b) Desidratação hipotônica 
c) Desidratação isonatrêmica 
d) Desidratação hipertônica 
 
21 - É contra indico a vacinação contra o vírus H1N1: 
a) Gravidez 
b) Idosos 
c) Crianças acima de seis meses 
d) Alergia ao ovo de galinha 

  
22 - Constituem situações na gestante que podem exigir medidas no recém-nascido com relação à infecção, 
exceto: 
a) Corioamnionite 
b) Pesquisa de colonização de Streptococus-B negativa 
c) Bolsa rota de mais de dezoito horas 
d) Presença de infecção urinária 
 
23 - Com relação à dermatite seborréica,podemos afirmar: 
a) Ocorre em dois picos(dois primeiros meses e puberdade) 
b) História familiar de atopia ocorre em 80% dos casos 
c) Há aumento de IgE sérica na grande maioria dos casos 
d) Prurido bastante intenso e mais comum em região de dobras 
 
24 - Em caso de polinfestação, devemos priorizar o tratamento do seguinte verme, pela tendência de migração no 
trato gastrointestinal: 
a) Enterobius vermicularis 
b) Giardia lamblia 
c) Ascaris lumbricóides 
d) Taenia saginata 
 
25 - Não constitui característica do acidente botrópico: 
a) Dor local 
b) Rash cutâneo 
c) Facies miastênica e visão turva 
d) Hemorragias 
 
26 - Estado que provoca dor abdominal por aumento dos linfonodos íleo-cecais, comumente acompanhado de 
infecção de vias aéreas superiores e que pode simular apendicite: 
a) Linfadenite mesentérica 
b) Diverticulite 
c) Obstrução por áscaris 
d) Psoíte 
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27 - A respeito de hematúria,é correto dizer: 
a) Dismorfismo eritrocitário maior ou igual a 80% sugere hematúria de origem glomerular 
b) A apresentação clínica mais frequente é  polissintomática, associada a outras manifestações 
c) Na síndrome de Alport a hematúria é tipicamente não glomerular 
d) O uso de medicamentos não pode provocar hematúria 
 
28 - Para tratamento preventivo medicamentoso de cefaléia são usados os seguintes medicamentos em pediatria, 
exceto: 
a) Ciproeptadina 
b) Amitriptilina 
c) Propranolol 
d) Ácido acetil salicílico 
 
29 - Na Doença de Kawasaki, a adenomegalia é tipicamente: 
a) Axilar 
b) Cervical 
c) Inguinal 
d) Supra-epitroclear 
 
30 - Na grande maioria dos casos, a etiologia de faringite e amigdalite, sobretudo abaixo de três anos é: 
a) Streptococus beta hemolítico 
b) Staphilococus 
c) Haemophilus 
d) Viral 
 







