PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB)

PORTUGUÊS
COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS
QUESTÕES DE 01 A 05.

Sabor de Casa
POR ADRIANA MATTA

A magia da tapioca
Tradicionalmente, a tapioca é a base
da alimentação dos índios brasileiros.
Hoje ela aparece em destaque nos cardápios de vanguarda dos chefs mais criativos. A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem custo muito baixo. A mandioca,
ou Mani’oka, foi chamada de raiz mágica
brasileira, tantos são os benefícios
para a nossa saúde.
Está na hora de buscarmos
uma alimentação mais inteligente, privilegiando os ingredientes
que nos fazem bem. Acredito que
podemos unir sabor e saúde no
mesmo prato. Vale a pena se
esforçar. Os cientistas nos dizem
que poderemos viver muito além
dos 100 anos. Eu estou interessada em vivê-los
vivê
plenamente.
Para isso, não podemos passar a vida toda com um paladar
infantil e inconsequente.
Precisamos prestar atenção à nossa alimentação. Ela é
muito importante e é o que nos manterá longevos e fortes.
forte
Nós somos o que comemos. E não é necessário deixar de se
divertir e ter prazer em cada refeição. Porque a alma também
deve ser bem nutrida. E felicidade é sempre o alimento essenesse
cial. Cuide-se! E viva o nosso caviar branco.
Adriana Matta é chef
proprietária do Cooking Buffet.
Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 410. Pág. 20. Abril de
2010.

01. Na frase “A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem
custo muito baixo.”, a conjunção E destacada tem valor linli
guístico, sem
m alteração do sentido, equivalente a:
A)
B)
C)
D)
E)

pois;
além;
já que;
porque;
vez que.

02. Nos fragmentos do texto “Acredito que podemos unir
sabor e saúde.” e “[...] paladar infantil e inconsequente”, os
termos sublinhados expressam respectivamente a ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

causa e efeito;
adição e efeito;
adição e consequência;
efeito e concessão;
adversidade e intensidade afetiva.
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03. No fragmento do texto “Para isso, não podemos passar a
vida toda [...]”, o termo sublinhado faz uma retomada:
A) exofórica de “alimentação mais inteligente”;
B) catafórica de “paladar infantil e inconsequente”;
C) endofórica, na forma de catáfora, de “sabor e saúde
no mesmo prato”
D) anafórica de “vivê-los
los plenamente”;
E) endofórica, na forma de anáfora, de “viver muito além dos 100 anos”.
04. Na frase “Porque
ue a alma também deve ser bem nutrida.”,
o verbo em destaque é da ordem dos:
A)
B)
C)
D)
E)

de ligação, pois se liga ao principal “ser”;
auxiliar modal, e tem o valor de desejo;
modal, e tem o valor de possibilidade;
auxiliar modal, e tem o valor de obrigação;
de ligação,, pois relaciona-se
relaciona com o sujeito “alma”.

05. Na frase “Precisamos de atenção à nossa alimentação”, o
uso da crase é:
A) obrigatório, pois está diante de palavra feminina que
se inicia com artigo “a”;
B) facultativo, uma vez que o uso do artigo “a” diante
de possessivos não é obrigatório;
C) facultativo, posto que “nossa”, como um demonstrademonstr
tivo de “alimentação” não exige o uso do artigo “a”;
D) obrigatório, pois “alimentação” e “nossa” pedem obrigatoriamente o uso do artigo e da preposição “a”;
E) obrigatório, já que devemos
d
sempre usar a crase diante de palavras femininas.
AS QUESTÕES DE 06 A 10 DEVEM SER RESPONDIRESPOND
DAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO:

Os maiores sonhos dos brasileiros
Brilhar nos campos de futebol ou na telinha da TV, ver a família
reunida na mesa, explorar os lugares mais exóticos do mundo, ter
o seu livro publicado e admirado por milhares de leitores... Para
muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil eleger apenas
um como o maior. Então, para descobrir os maiores sonhos dos
brasileiros, Seleções fez uma pesquisa pela Internet com 4 mil
pessoas e escolheu os oito mais votados para compartilhar com
você. Eis os números da pesquisa completa:
30% ter a casa própria
18% abrir um negócio
16% ver os filhos felizes, formados e independentes
9% passar em um concurso
público

7,7% salvar vidas
7,1% encontrar alguém para a
vida toda
6,7% fundar uma ONG para
ensina arte
5,5% ter uma segunda profissão

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 610. Pág. 69. Junho de
2010.

06. Nos fragmentos do texto “[...] eleger apenas um como o
maior [...]” e “[...] os oito mais votados [...]”, os termos sublisubl
nhados fazem, respectivamente, uma retomada:
A)
B)
C)
D)
E)

catafórica de sonho e anafórica de sonhos;
catafórica de sonhos e anafórica de sonho;
anafórica de sonho e anafórica de sonhos;
anafórica de sonhos e catafórica de sonho;
catafórica de sonhos e catafórica de sonho.
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07. No texto há uma sequência com os verbos “brilhar, ver e
explorar”. A alternativa
ernativa que contém a forma nominal destes
verbos que guarda seu paralelismo, assim como guardou o
texto é:
A)
B)
C)
D)
E)

brilhantismo, visionário, exploração;
brilhar, avistar, explorar;
brilho, vista, explora;
brilhismo, visão, exploração;
brilho, visão, exploração.

08. O termo destacado em “[...] ter o seu livro publicado e
admirado[...]” refere-se:
A) exoforicamente ao leitor do texto da revista da qual
ele foi retirado;
B) endoforicamente, por meio da catáfora, ao leitor da
pesquisa da Internet;
C) exoforicamente ao respondente
ente da pesquisa na InterInte
net;
D) endoforicamente, sob a forma de anáfora, a “brasi“bras
leiros”;
E) endoforicamente, sob a forma de catáfora,
catá
a “você”.
09. A conjunção E,, geralmente de valor aditivo, no fragmento
do texto “[...] Seleções fez uma pesquisa com 4 mil pessoas
pe
e
escolheu os oito mais votados [...]”, tem o valor:
A) causal;
B) consecutivo;
C) conclusivo;

D) final;
E) adversativo.

10. No fragmento do texto “Para muitas pessoas, são tantos
os sonhos que é difícil[...], o sujeito está representado por:
A)
B)
C)
D)
E)

os sonhos;
muitas pessoas;
tantos;
para muitas pessoas;
tantos os sonhos.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto
afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

o município é, predominantemente, serrano;
o município é verticalmente edificado;
o município é urbanamente montanhoso;
o município é tipicamente metropolitano;
o município é urbanamente plano.

12. Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993-1996.
1993
A)
B)
C)
D)
E)

Adinaldo de oliveira Pontes
Manoel Monteiro de Sampaio Filho
José de Melo
Vera Lúcia da Silva Pontes
Antônio Gomes da Silva

13. Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos
com a cidade de Mari, EXCETO:
A) Sapé
B) Capim
C) Mulungu
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D) Caldas Brandão
E) Araçagi

14. Mari é conhecida economicamente pela predominância:
A)
B)
C)
D)
E)

na prestação de serviços cerâmicos;
pela integração de granjas no setor de avicultura;
na produção e no cultivo de mandioca;
do comércio informal;
de indústrias têxteis.

15. Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único
utilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari.
A) Marinense
B) Marense
C) Mariense

D) Mariaense
E) Marilense

16. É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, relirel
giosamente, a:
A)
B)
C)
D)
E)

Nossa Senhora da Luz
Santa Rita de Cássia
Sant´Ana
São Sebastião
Santo Antônio

17. A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em:
A)
B)
C)
D)
E)

14 de setembro de 1961;
17 de outubro de 1948;
22 de abril de 1954;
19 de setembro de 1948;
19 de setembro de 1958.

18. Como todo município quee preza pelos aspectos institucioinstituci
nais, Mari também adota um brasão representativo. Desta
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do
brasão do município de Mari.
A)
B)
C)
D)
E)

Verde, amarelo, azul e branco.
Vermelho, amarelo, roxo e verde.
Azul, amarelo,
arelo, lilás e verde.
Rosa, amarelo, branco e vermelho.
Laranja, vermelho, amarelo e roxo.

19. Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional
que o recém-famoso
famoso jogador de futebol Neymar apresentou
comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado
desr
o
capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual foi demitido
do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como
forma de corrigi-lo
lo contrariando, desta forma, seu dirigentes.
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o
jogador Neymar faz parte.
A) Flamengo
B) Corinthias
C) Palmeiras

D) Santos
E) São Paulo

20. Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematicasistematic
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas instainst
lou, através de conjuntura política, um campus universitário
na cidade de Araruna.
A)
B)
C)
D)
E)

Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Campina Grande
Centro Federal de Ensino Tecnológico
Universidadee Estadual da Paraíba
Centro de Vocação Tecnológico

2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. As Infecções do Trato Urinário (ITU) na infância são
importantes por:
A) Seu quadro clínico nos lactentes ser pouco específiespecíf
co.
B) A síndrome disúria-polaciúria
polaciúria ser raramente confundida com o diagnóstico.
C) Sempre apresentar cicatrizes renais.
D) Sua baixa frequência e alta morbidade.
E) Sua etiologia ser sexo dependente.
22. Em Pediatria, as diarreias agudas estão comumente relarel
cionadas a:
A) Necessidade de exames complementares na maioria
maio
dos casos.
B) Possibilidade de terapia de reidratação oral em 50%
das crianças que se desidratam.
C) Apresentarem cura espontânea.
D) Não constituir um fator de agravamento do estado
nutricional da criança acometida.
E) Suspensão da dieta e manutenção do aleitamento
aleitamen
materno durante o período inicial de reidratação.
23. Podemos afirmar o seguinte com relação às Anemias
Carenciais em Pediatria:
A) O suplemento de ferro ( 1 a 2 miligramas/kg/dia) pap
ra crianças menores de 02 anos só é preconizado após o resultado do hemograma.
B) A anemia ferropriva é um problema de saúde pública
no Brasil e ocorre principalmente entre crianças de 6
a 24 meses de idade.
C) A deficiência de ferro é responsável pelas crianças
com índices de Hemoglobina = 11g% aos 02 meses
de idade.
D) Não interferem
erem na velocidade de crescimento da cricr
ança.
E) As anemias megaloblásticas ocorrem na adolescênadolescê
cia e são decorrentes da deficiência de ácido fólico,
vitamina B12 ou de ambos.
24. Você recebe em sua Unidade Básica de Saúde uma criancria
ça nascida de parto a termo,
o, ao modo normal, que pesou ao
nascer 3300 gramas, e que recebeu alimentação exclusiva ao
seio e com peso atual de 7850 gramas. Podemos afirmar com
segurança à base destes dados que esta criança tem uma idade
de:
A)
B)
C)
D)
E)

04 meses
06 meses
07 meses
05 meses
não é possível aferir a idade com os dados fornecifornec
dos.

25. Considere agora o seguinte caso clínico: criança do sexo
feminino, com 09 anos de idade, portador de diabetes insipiinsip
dus nefrogênico primário. Podemos afirmar que esta criança
apresenta diurese com as seguintes
guintes características:
A)
B)
C)
D)

E) poliúria e isostenúria
26. Os transtornos do crescimento têm uma relativa frequênfrequê
cia em nosso meio. Assinale dentre as alternativas seguintes
se
uma definição que esteja CORRETA no que se refere à deficiência de crescimento (failure
failure to thrive):
thrive
A) tem a mesma definição que a desnutrição.
B) podemos afirmar que se trata de uma criança magra
e que come pouco, em termos simples.
C) criança com crescimento abaixo do percentil 5 para
peso e altura.
D) criança com crescimento abaixo do percentil 10 para
a altura.
E) criança com crescimento abaixo do percentil 3 para
o peso.
27. Indique dentre as alternativas seguintes a que corresponde
à carência predominante
inante em casos de anemia megaloblástica
da infância:
A) Fenilalanina
B) Triptofano
C) Niacina

D) Ácido Fólico
E) Cianocobalamina

pré
apresenta ao exame
28. Uma criança em idade pré-escolar
clínico provável infecção das vias aéreas superiores com
acentuado edema da epiglote. Qual das alternativas é a mais
provável com relação ao agente etiológico neste caso?
A)
B)
C)
D)
E)

Estreptococo beta hemolítico do tipo A
Haemophilus influenzae tipo B
Estafilococo
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli

29. Você se depara com um caso claro de Difteria. Além de
soro específico para a doença, quais são as opções terapêutiterapêut
cas mais indicadas?
A)
B)
C)
D)
E)

Penicilina ou Eritromicina
Gentamicina ou Ampicilina
Azitromicina ou Cefalexina
Aztreonan ou Clavulanato
Imipenem ou Trimexazol

30. Estamos enfrentando um surto de Sarampo em nossa
capital. Diante de uma criança não-vacinada
não
e portanto susceptível ao contágio, e além disso em tratamento
trat
com droga
imunossupressora, que entra em contato com o vírus do SaS
rampo, qual é a conduta CORRETA a ser tomada?
toma
A) Aministrar vacina de vírus vivo atenuado e antibiotiantibiot
coterapia profilática por cerca de 10 dias.
B) Aministrar vacina de vírus vivo atenuado e gamaglobulina hiperimune na dose de 0,25 miligramiligr
mas/kg.
C) Administrar 20 a 30 mililitros de gamaglobulina hih
perimune.
r
D) Manter a criança em isolamento com observação rigorosa por não menos de 15 dias.
E) Administrar imediatamente a vacina de vírus vivo
atenuado.

poliúria e proteinúria
poliúria e leucociúria
poliúria e hipostenúria
poliúria e hiperstenúria

MÉDICO PEDIATRA DO NASF

3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB)
31. Identifique dentre as opções seguintes a causa mais frefr
quente de baixa estatura:
A)
B)
C)
D)
E)

Hipoparatireoidismo
Hipotiroidismo adquirido
Diabetes mellitus
Nanismo hipofisário
Hipogonadismo

32. Analise os seguintes dados clínicos : lactente eutrófico
inicia estado gripal com coriza hialina e febre baixa. ApresenAprese
ta logo a seguir subitamente dispnea com tiragem intercostal
baixa e subcostal, estridor inspiratório e tosse rouca. Nesta
situação, quall seria o diagnóstico mais provável?
A)
B)
C)
D)
E)

Laringite estridulosa
Bronquiolite
Epiglotite
Laringite aguda a vírus
Difteria

33. Você examinou uma criança de cerca de 02 anos de idade
e que apresentava febre baixa (38,1ºC), tosse irritativa, FR=
38 irpm, com muitoss roncos à ausculta pulmonar há cerca de
02 dias. Agora a criança retorna com febre alta (39,3ºC),
tosse produtiva, FR= 65 irpm e ausculta pulmonar com estereste
tores sucrepitantes esparsos em hemitóraxes. De acordo com
o Manual de Assistência das Infecções Respiratórias
spiratórias Agudas
provido pelo Ministério da Saúde, o dado semiológico de
valor prognóstico na evolução deste caso é:
A)
B)
C)
D)
E)

Aumento da frequência respiratória
Idade da criança.
Modificação das características da tosse.
Elevação da temperatura.
Alteração na ausculta pulmonar

34. Com relação ao desenvolvimento de uma criança e aos
marcos deste na criança normal, identifique dentre as alternaaltern
tivas seguintes a que se encontra ERRADA:
A) Brinca isoladamente mesmo em companhia de ouo
tras crianças aos 02 anos de idade.
B) Faz pequenos gestos com a mão e a cabeça (diz
“não”, bate palmas etc) aos 12 meses de idade.
C) Consegue sentar sem apoio aos 06 meses.
D) Colocada de bruços aos 02 meses de idade consegue
levantar a cabeça.
E) Combina duas palavras pelo menos aos 18 meses.
35. Identifique dentre as alternativas a seguir a única que se
encontra INCORRETA quanto aos fatores de risco associaassoci
dos à asma:
A) Histórico de atopia familiar.
B) Desmame precoce.
C) Tabagismo na família direta e exposição à fumaça de
cigarros.
D) Exposição a infecções de modo geral.
E) Exposição precoce aos antígenos de ácaros, fungos e
baratas.
36. Um lactente apresenta quadro de anemia ferropriva que
não vem respondendo convenientemente à administração em
doses terapêuticas de ferro por via oral. Nesta situação, qual
das opções seguintes NÃO é provável
vel para justificar este
caso?
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A)
B)
C)
D)
E)

Hemossiderose
Divertículo de Meckel
Doença de Refluxo Gastroesofágico
Alergia ao leite de vaca
Parasitose intestinal

37. Criança de 02 anos de idade com relato por genitores de
manchas arroxeadas pelo corpo há alguns dias, sem ter sofrisofr
do traumatismos ou outras justificativas. Ao exame físico
pode-se
se prontamente achar petéquias e alguns hematomas
esparsos principalmente em membros inferiores. Demais
sistemas sem anormalidades. Afebril ao exame. Qual seria a
hipótese diagnóstica mais plausível neste caso?
A)
B)
C)
D)
E)

Púrpura anafilactoide
Leucemia Mieloide Aguda
Leucemia linfóide Aguda
Púrpura Trombótica
Púrpura Trombocitopênica Imune

38. Na propedêutica da criança menor de 05 anos de idade
qual das alternativas seguintes é o sinal mais indicativo de
Pneumonia?
A)
B)
C)
D)
E)

Febre alta
Tosse produtiva
Secreção nasal de cor amarelo-esverdeada
amarelo
Taquipneia
Inapetência

39. A radiografia abaixo de uma criança
cria
de 05 anos de idade
com queixa de dispnéia constante e até em repouso, cianose
constante de extremidades, além das alterações visíveis nesta
radiografia. Trata-se
se da mais frequente das cardiopatias conco
gênitas, exigindo sua correção cirúrgica ainda no 1º
1 ano de
vida extrauterina através da cirurgia (entre outras) de shunt de
Blalock/Taussig modificado, que corresponde a uma anastoanast
mose entre a artéria subclávia direita e a artéria pulmonar
direita. Neste caso específico esta é uma raríssima radiografia
de uma criança de 05 anos de idade com a cardiopatia
c
citada
que vem a ser:

A)
B)
C)
D)
E)

Comunicação atrioventricular
Transposição dos grandes vasos
Tetralogia de Fallot
Persistência do Canal Arterial
Comunicação Interventricular

40. Em um caso de criança com forte suspeita clínica de heh
patite viral, quais são os marcadores virais séricos a serem
solicitados para definição do agente etiológico?
A)
B)
C)
D)
E)

Anti HVA IgM + Anti Hbc total +AntiHBs
AntiHVA IgG + AntiHVA IgM + AgHBs
Anti HVA IgM + HBsAg
HBs + AntiHVC
AntiHVA IgM + HBsAg + AntiHBcIgG
Anti HVA IgG + Anti Hbs + Anti HVC
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