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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 de prova contém, 40 (quarenta) 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 local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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JÁ NÃO SE FAZEM PAIS COMO ANTIGAMENTE 
 

Lourenço Diaféria 

1º A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito 
assim: “Frágil”. Do outro lado estava escrito: “Este lado para cima”. Parecia embalagem de 
geladeira, e o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde 
permaneceu o dia inteiro. 
2º À noitinha a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que 
já esperava a entrega do volume. 
3º – Filhinho, vem ver o papai que a mamãe _________. 
4º O filho entrou na sala, acanhado diante do artefato estranho: era um boneco, 
perfeitamente igual a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, encanecidos nas 
têmporas, usava Trim, desodorante, fazia a barba com gilete ou aparelho elétrico, sorria, 
fumava cigarros king-size, bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos – às 
vezes um de cada vez – assoava o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava 
pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia strogonoff, acendia a churrasqueira, 
lavava o quintal, estendia roupa, passava a ferro, engomava camisas, e dentro do peito tinha 
um disco que repetia: “Já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado! Puxa, hoje 
tive um trabalhão dos diabos! Acho que vou ficar até mais tarde no escritório. Você _________ 
ver o bode que deu hoje lá na firma! Serviço de dono-de-casa nunca é reconhecido! Meu bem, 
hoje não” 
5º O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no 
pé. Nunca se __________, porém percebia que a mãe também necessitava de um 
companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registros, 
totalmente transistorizado. O menino entendia agora porque a mãe trabalhara o tempo todo, 
muitas vezes chegando bem tarde. Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para 
comprar aquele paizão. 
6º – Ele conta histórias, mãe? 
7º Os técnicos olharam o garoto com indiferença. 
8º – Esse é o modelo ZYR-14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta 
histórias. Mas assiste a televisão. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional, que permite 
longas caminhadas ..... campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem forçar, tem garantia ........ 
suportar crianças até seis anos. Porém não conta histórias, e não convém insistir, pode 
desgastar o circuito do monitor. 
9º O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar isso à mãe, que parecia 
encantada. 
10 Ligado ..... tomada elétrica (funcionava também com bateria), o equipamento paterno já 
havia colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até à mesa e apanhou o jornal. 
11 A mãe puxou o filho pelo braço: 
12 – Agora vem filhinho. Vamos lá para dentro, deixa teu pai descansar. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) aos – de – na. 
b) nos – em – em. 
c) a – para – à. 
d) em – a – a. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no 
texto: 
a) trouxe – precisava – queixara. 
b) trousse – pressisava – queichara. 
c) trosse – precizava – quechara. 
d) trouxe – pressizava – queixara. 
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03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do 
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
( ) A mesma norma de acentuação gráfica que serve para “pé” serve também para 
“até”. 
( ) As paroxítonas “móveis” e “tênis” são acentuadas por terminarem em “is”. 
( ) O vocábulo “uísque” é acentuado porque o “i” é tônico de hiato. 
( ) Os vocábulos “elétrica” e “têmpora” obedecem à mesma regra de acentuação 
gráfica. 
a) F – V – F – F.    c) V – V – V – F. 
b) F – F – V – V.    d) V – F – F – V. 
 
04 - Analise as afirmativas referentes ao significado das palavras retiradas do texto: 
I - A palavra “encanecidos” tem como sinônimo “grisalhos”. 
II - As palavras “bode” e “pode” são consideradas exemplos de palavras parônimas.  
III - As palavras “mais” e “mas” são exemplos de palavras homófonas heterógraficas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes ao gênero e número dos substantivos retirados do 
texto, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida assinale a 
sequência correta de cima para baixo: 
( ) O plural de “dono-de-casa” é “donos-de-casas”. 
( ) O plural no diminutivo de “botões” é “botõezinhos”. 
( ) “Crianças” é um substantivo feminino uniforme comum de dois gêneros. 
( ) “Homem” é um substantivo masculino biforme com o feminino proveniente de 
um radical distinto. 
a) F – V – F – V.    c) F – F – V – V. 
b) V – V – F – F.    d) F – F – F – V. 
 
06 - Em “Mas assiste a televisão”. (7º parágrafo), o elemento coesivo destacado introduz 
um novo período, atribuindo a este, em relação ao anterior, a noção de: 
a) oposição.     c) explicação. 
b) conclusão.    d) condição. 
 
07 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado abaixo está substituído pelo 
pronome correspondente de modo incorreto: 
a) Fez a lição = Fê-la. 
b) Os técnicos olharam o garoto com indiferença = Os técnicos olharam-no com indiferença. 
c) A mãe puxou o filho pelo braço = A mãe puxou-lhe pelo braço. 
d) Pode desgastar o circuito do monitor = Pode desgastá-lo. 
 
08 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - Com o novo “pai”, a família decididamente readiquiria os velhos hábitos domésticos. 
II - O pai eletrônico era um perfeito exemplar da sociedade de consumo, domesticada 
pela propaganda massificante. 
III - A última frase da crônica nos mostra que renasceram na mãe os antigos zelos e 
preocupação com a paz doméstica. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
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09 - O volume de um cone circular reto cujo diâmetro da base mede 9 cm e a geratriz 
mede 7,5 cm é igual a: 
a) 40,5π cm3.     c) 121,5π cm3. 
b) 91π cm3.     d) 131,5π cm3. 
 
10 - Uma equipe composta por 14 pedreiros constrói um muro com altura de 3 m e 
comprimento de 800 m em 22 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se essa equipe fosse 
composta por 10 pedreiros, trabalhando 10 horas por dia, um muro com 2,5 m de altura e 
1000 m de comprimento seria construído em: 
a) menos de 20 dias.    c) mais de 24 e menos de 28 dias. 
b) mais de 20 e menos de 24 dias.  d) mais de 28 e menos de 35 dias. 
 
11 - Zinho nasceu quando Zico tinha 12 anos. Hoje, o produto de suas idades é igual a 
363. Zico tem: 
a) 10 anos.     c) 12 anos. 
b) 11 anos.     d) 33 anos. 
 
12 - Um violão pode ser vendido de duas maneiras: à vista, por R$ 840,00; ou a prazo, em 
duas parcelas no valor de R$ 450,00, sendo a primeira parcela paga no ato da compra. 
Na venda desse violão a prazo, são cobrados juros mensais de, aproximadamente: 
a) 45%.     c) 25%. 
b) 35%.     d) 15%. 
 
13 - Numa turma com 80 alunos, sabe-se que 75% dos alunos gostam de Matemática, e 
que 3/5 dos alunos gostam de Ciências. O número de alunos dessa turma que gostam de 
Ciências e de Matemática é igual a: 
a) 16.       c) 32. 
b) 28.      d) 36. 
 
14 - A Festa da Padroeira dos Motociclistas de Tijucas do Sul já completou sua terceira 
edição. A primeira comemoração ocorreu em: 
a) Julho de 2.012.    c) Junho de 2.012. 
b) Julho de 2.013.    d) Junho de 2.013. 
 
15 - Grau de parentesco do ex-Governador José Richa e do Governador Beto Richa: 
a) Avô e neto.    c) Pai e filho. 
b) Irmãos.     d) Tio e sobrinho. 
 
16 - O Ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, foi advogado de 
que Partido Político Abaixo? 
a) Democratas. 
b) Partido da Social Democracia Brasileira. 
c) Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 
d) Partido dos Trabalhadores. 
 
17 - Primeiro nome dado em meados da década de 1.930 a região onde hoje se localiza o 
Município de Tijucas do Sul: 
a) Ambrósio.     c) Aruatã. 
b) Arraial Grande.    d) Campos Gerais de Curitiba. 
 
18 - Quando é que o eleitor terá a oportunidade de votar em dois candidatos para o cargo 
de Senador? 
a) Em 2.016.   c) Em 2.020. 
b) Em 2.018.   d) Nunca, o eleitor somente pode escolher um candidato ao Senado.  
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19 - Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, é INCORRETO afirmar que: 
a) O financiamento da Atenção Básica deve ser bipartite. 
b) Tem como um de seus fundamentos e diretrizes adscrever os usuários e desenvolver 
relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita. 
c) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos. 
d) Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.  
 
20 - A identificação precoce dos casos de dengue é de vital importância para a tomada 
de decisões e implementação de medidas de maneira oportuna, visando principalmente 
evitar óbitos. São sinais de alarme na Dengue, EXCETO: 
a) Dor abdominal intensa e continua.  
b) Redução da diurese. 
c) Sangramento de mucosas. 
d) Hipertermia. 
 
21 - Na Diarreia provocada por Amebíase (E. Hystolitica)  é utilizado o seguinte 
medicamento para tratamento: 
a) Vancomicina.    c) Sulfametoxazol + Trimetropima. 
b) Secnidazol.    d) Tetraciclina. 
 
22 - Sobre vacinas, é INCORRETO afirmar que: 
a) A vacina Penta protege contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B e as infecções 
causadas pelo Haemophilus influenzae b. 
b) A vacina rotavírus humano é administrada exclusivamente por via oral. 
c) A vacina pneumocócica conjugada 10 valente (Pneumo 10)  é administrada por via 
intramuscular profunda. 
d) A vacina BCG pode ser administrada em portadores de HIV assintomáticos e sem sinais de 
imunodeficiência. 
 
23 - Sobre a linfadenopatia cervical na infância, é INCORRETO afirmar que: 
a) Na maioria dos casos, representa resposta transitória secundária a processo infeccioso local 
ou até mesmo generalizado (sendo denominada de linfadenite). Ocasionalmente, pode ser 
evidência de malignidade. 
b) Em geral, o aumento de linfonodos superficiais remete a injúrias epiteliais (por exemplo, 
mucosas oral e nasal, pele etc.), enquanto os profundos representam o envolvimento de 
estruturas mais centrais (por exemplo, orelha média, faringe posterior etc.). 
c) Doenças vasculares e do colágeno ou imunossupressão devem ser pesquisadas quando há 
febre de origem indeterminada, fadiga e artralgia. 
d) Nas linfadenopatias cervicais resultantes de infecções virais, os linfonodos são 
frequentemente unilaterais, fibroelásticos e se encontram fixos a planos profundos. 
 
24 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam 
aleitamento materno exclusivo por seis meses e complementado até os dois anos ou 
mais. Sobre o aleitamento materno, é INCORRETO afirmar que: 
a) A má pega dificulta o esvaziamento da mama, levando  a uma diminuição da produção do 
leite. 
b) O leite do final da mamada (chamado leite posterior) é mais rico em energia (calorias) e 
sacia melhor a criança, daí a importância de a criança esvaziar bem a mama. 
c) Orienta-se oferecer os dois seios em cada mamada, começando sempre pelo que foi 
oferecido primeiro na mamada anterior. 
d) Qualquer alimento, inclusive o leite materno, na ausência da mãe, deve ser oferecido em 
colher para que a criança não confunda o mecanismo de sucção ao seio com o mecanismo de 
sucção na mamadeira. 
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25 - Sobre a febre reumática, analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) 
ou Falsas (F): 
( ) A profilaxia primária da febre reumática é baseada no reconhecimento e 
tratamento das infecções estreptocócicas, com a finalidade de prevenir o primeiro surto 
de febre reumática. 
( ) A faringoamigdalite e o impetigo estão associados ao surgimento da febre 
reumática. 
( ) A artrite é a manifestação mais comum da febre reumática, com evolução 
autolimitada e sem sequelas. O quadro articular afeta preferencialmente as grandes 
articulações, particularmente dos membros inferiores. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 
a) V, F, V.    c) V, F, F. 
b) F, V, V.    d) F, V, F. 
 
26 - Sobre a anemia carencial ferropriva, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A deficiência de ferro no organismo se desenvolve em três estágios, e seus efeitos adversos 
iniciam-se antes mesmo dos indivíduos apresentarem anemia. 
b) A adição ou a presença de alguns minerais na dieta pode facilitar a absorção do ferro, como, 
por exemplo, zinco, cobre, cobalto, níquel, cádmio e manganês. 
c) As parasitoses intestinais não são causas diretas da anemia, mas podem piorar as 
condições de saúde das crianças anêmicas. 
d) Crianças prematuras ou de baixo peso ao nascimento terão acumulado menos ferro em 
comparação com um recém-nascido a termo. 
 
27 - A dor abdominal crônica recorrente é queixa frequente em pediatria e necessita de 
uma avaliação clínica minuciosa no sentido de dirigir o médico para o diagnóstico 
correto. Sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que: 
a) O diagnóstico da dor abdominal crônica funcional é clínico com base em critérios 
previamente estabelecidos, entretanto, nos casos suspeitos de patologia orgânica, quando há 
presença de sinais de alerta, é necessária a solicitação de exames complementares. 
b) Sinais de irritação peritonial são consistentes com diagnóstico de dor abdominal funcional. 
c) Os exames, como a urina tipo 1, o exame de fezes e alguns de sangue são recomendados 
para se excluir causas orgânicas de pacientes com dor abdominal recorrente. 
d) Avaliações com exames de imagem (ultrassom, radiografia simples, tomografia 
computadorizada) e investigações invasivas, como a endoscopia, são raramente necessárias.  
 
28 - Sobre vacinas, é INCORRETO afirmar que: 
a) A vacina varicela está contraindicada para gestantes ou mulheres em idade fértil que 
pretendem engravidar dentro de um mês. 
b) A vacina dT é administrada por via intramuscular profunda. 
c) A vacina febre amarela não está indicada para gestantes e mulheres que estejam 
amamentando, devendo a vacinação ser adiada até a criança completar 6 meses de idade. 
d) A vacina tetraviral protege contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a influenza. 
 
29 - A dor em membros é uma das principais causas de dor crônica (duração acima de 
três meses) e recorrente na faixa etária pediátrica. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) É de origem orgânica na maioria dos casos. 
b) Não existe um tratamento universalmente padronizado para as dores funcionais em 
membros. A terapia deve visar dois objetivos primordiais: a restauração funcional e o alívio da 
dor. 
c) Um protocolo simples de exames complementares, quando houver dúvida diagnóstica, deve 
constar de hemograma completo, provas de atividade inflamatória (velocidade de 
hemossedimentação e proteína C reativa) e radiografias da região definida como dolorosa. 



 7

d) As dores de crescimento, a fibromialgia, a distrofia simpático-reflexa e o reumatismo 
psicogênico representam as principais causas funcionais de dores nos membros. 
 
30 - Sobre o manejo das Doenças Diarreicas Agudas, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A principal causa de diarreia aguda é infecciosa . O quadro do usuário irá variar conforme o 
tipo de patógeno e as condições clínicas do hospedeiro.  
b) O tratamento para usuários com diarreia com desidratação pode ser realizado no domicílio, 
sempre orientando os cuidadores sobre o caráter autolimitado da doença.  
c) Considerando a importância das causas alimentares nas diarreias das crianças pequenas, é 
fundamental o incentivo a prorrogação do tempo de aleitamento materno, comprovadamente 
uma prática que confere elevada proteção a esse grupo populacional. 
d) Deve-se iniciar o Plano C quando o paciente apresentar dificuldade de ingestão de líquidos 
devido à hiperêmese, quadro de desidratação grave ou colapso circulatório (choque). 
 
31 - As parasitoses intestinais são muito frequentes na infância, principalmente em pré-
escolares e escolares. A parasitose transmitida através da penetração de larvas 
infectantes pela pele, geralmente pelos pés, causando dermatite característica, 
denomina-se: 
a) Ancilostomíase.    c) Ascaridíse. 
b) Enterobíase.    d) Giardíase. 
 
32 - Sobre as Migrâneas em pediatria, é INCORRETO afirmar que: 
a) No tratamento e profilaxia da migrânea, a eliminação de fatores precipitantes da dor, como 
jejum prolongado, privação de sono, ansiedade, consumo de certos alimentos, deve ser o 
ponto de partida. 
b) A profilaxia medicamentosa raramente é indicada na infância, o sendo apenas se houver 
mais de dois episódios de migrânea por mês ou se as crises forem incapacitantes. 
c) Para abortar uma crise de migrânea em crianças, geralmente é suficiente o uso de 
analgésicos comuns ou antiinflamatórios hormonais. 
d) A história familiar de migrânea em pacientes próximos é frequentemente positiva. 
 
33 - O exantema morbiliforme, com distribuição céfalo caudal, que generaliza-se até o 3º 
dia e o sinal de Koplik são característicos da seguinte doença: 
a) Escarlatina.    c) Varicela. 
b) Rubéola.     d) Sarampo. 
 
34 - Sobre a bronquiolite, é INCORRETO afirmar que: 
a) Infecção respiratória aguda que caracteriza-se por obstrução das vias aéreas inferiores, 
provocando um processo inflamatório com acúmulo de secreções nas vias aéreas. 
b) A ausculta pulmonar caracteriza-se por expiração curta, sibilos porém roncos e estertores 
ausentes. 
c) Nos casos leves e moderados, o tratamento pode ser domiciliar e é baseado em medidas de 
suporte como hidratação e controle da febre. 
d) A radiografia do tórax mostra hiperinsuflação dos pulmões com achatamento do diafragma e 
aumento da trama brônquica hilar. 
 
35 - Sobre o Impetigo, é INCORRETO afirmar que: 
a) As lesões estão comumente localizadas na região peribucal e perinasal, membros inferiores 
e couro cabeludo. 
b) Tem como principais agentes o Staphylococcus aureus e o Streptococcus beta-hemolítico do 
grupo A. inoculação é facilitada por escoriações, picadas de inseto e traumas. 
c) No impetigo bolhoso, observam-se pápulas eritematosas, as quais evoluem para vesículas e 
pústulas, que se rompem facilmente, deixando crostas melicéricas. Áreas expostas como face 
e extremidades são mais afetadas. 
d) O diagnóstico é clínico, baseado na anamnese e no exame físico. 
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36 - Não há consenso na literatura sobre a efetividade da redução de desfechos clínicos 
com o rastreamento para displasia evolutiva do quadril. Mesmo assim, os protocolos 
recomendam a sua realização. Sobre o assunto, analise as afirmativas apresentadas 
abaixo: 
I - O diagnóstico precoce (anterior aos 3 a 6 meses de idade) é importante na escolha de 
tratamentos menos invasivos e com menores riscos de complicações. 
II - Identificam-se três fatores de risco para luxação congênita do quadril: gênero 
feminino,  crianças com história familiar de displasia congênita do quadril e parto com 
apresentação pélvica. 
III - Deve-se proceder às manobras de Barlow (provocativa do deslocamento) e Ortolani 
(sua redução) nas primeiras consultas (15 dias, 30 dias e 2 meses), testando um membro 
de cada vez. 
O número de afirmativas CORRETAS corresponde a: 
a) Zero. 
b) Uma. 
c) Duas. 
d) Três. 
  
37 - São orientações preventivas importantes para a promoção da saúde da criança, 
EXCETO: 
a) Os pais e cuidadores devem ser alertados quanto ao risco de morte súbita de crianças no 
primeiro ano de vida. Eles devem receber a orientação de que a melhor maneira de prevenir 
casos assim é colocando a criança para dormir de lado. 
b) A lavagem de mãos por todas as pessoas que têm contato com o bebê deve ser orientada 
em todas as visitas de puericultura, com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores 
de doenças respiratórias. 
c) Para crianças a partir dos 2 anos, deve haver aconselhamento para a realização de 30 a 60 
minutos por dia de atividade física moderada ou vigorosa, apropriada para a idade, entre 3 e 5 
vezes por semana. 
d) A promoção da alimentação saudável é fundamental durante a infância, quando os hábitos 
alimentares estão sendo formados. É importante que a criança adquira o hábito de realizar as 
refeições com sua família, em horários regulares. 
  
38 - Nas seguintes situações, o aleitamento materno não deve ser recomendado, 
EXCETO: 
a) Criança portadora de galactosemia, doença do xarope de bordo e fenilcetonúria. 
b) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus linfotrópico humano de linfócitos T). 
c) Mãe em tratamento para Hanseníase. 
d) Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. 
 
39 - Sobre o Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas abaixo: 
I - O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde-SUS será 
descendente, do nível federal até o local. 
II - O atendimento e a internação domiciliares, no âmbito do Sistema Único de Saúde, só 
poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e 
de sua família. 
III - A execução de ações de vigilância epidemiológica está incluída no campo de atuação 
do Sistema Único de Saúde-SUS. 
O número de afirmativas INCORRETAS corresponde a: 
a) Zero. 
b) Uma. 
c) Duas. 
d) Três. 
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40 - O tratamento inicial é sempre empírico quando há suspeita de pneumonia adquirida 
na comunidade, tanto para crianças quanto para adultos. Logo, a escolha estará 
relacionada com o agente microbiano mais incidente por faixa etária e presença de 
comorbidades. O antimicrobiano de escolha para tratamento ambulatorial de pneumonia 
em crianças com idade > dois meses (via oral) é: 
a) Azitromicina. 
b) Eritromicina. 
c) Amoxicilina. 
d) Claritromicina.  
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