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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Português 
 

Atenção:  As questões de números 1 a 6 referem-se ao texto abaixo. 
 

Nas ilhas Mascarenhas  − Maurício, Reunião e Rodriguez −, localizadas a leste de Madagáscar, no oceano Índico, 

muitas espécies de pássaros desapareceram como resultado direto ou indireto da atividade humana. Mas aquela que é 

o protótipo e a tataravó de todas as extinções também ocorreu nessa localidade, com a morte de todas as espécies de 

uma família singular de pombos que não voavam − o solitário da ilha Rodriguez, visto pela última vez na década 

de 1790; o solitário da ilha Reunião, desaparecido por volta de 1746; e o célebre dodô da ilha Maurício, encontrado pela 

última vez no início da década de 1680 e quase certamente extinto antes de 1690. 

Os volumosos dodôs pesavam mais de vinte quilos. Uma plumagem cinza-azulada cobria seu corpo quadrado e 

de pernas curtas, em cujo topo se alojava uma cabeça avantajada, sem penas, com um bico grande de ponta bem 

recurvada. As asas eram pequenas e, ao que tudo indica, inúteis (pelo menos no que diz respeito a qualquer forma de 

voo). Os dodôs punham apenas um ovo de cada vez, em ninhos construídos no chão. 

Que presa poderia revelar-se mais fácil do que um pesado pombo gigante incapaz de voar? Ainda assim, 

provavelmente não foi a captura para o consumo pelo homem o que selou o destino do dodô, pois sua extinção ocorreu 

sobretudo pelos efeitos indiretos da perturbação humana. Os primeiros navegadores trouxeram porcos e macacos para 

as ilhas Mascarenhas, e ambos se multiplicaram de maneira prodigiosa. Ao que tudo indica, as duas espécies se 

regalaram com os ovos do dodô, alcançados com facilidade nos ninhos desprotegidos no chão − e muitos naturalistas 

atribuem um número maior de mortes à chegada desses animais do que à ação humana direta. De todo modo, passados 

os primeiros anos da década de 1680, ninguém jamais voltou a ver um dodô vivo na ilha Maurício. Em 1693, o 

explorador francês Leguat, que passou vários meses no local, empenhou-se na procura dos dodôs e não encontrou 

nenhum. 

(Extraído de Stephen Jay Gould. “O Dodô na corrida de comitê”, A montanha de moluscos de Leonardo da Vinci . São 
Paulo, Cia. das Letras, 2003, pp. 286-8) 

 
 
1. Mas aquela que é o protótipo e a tataravó de todas as extinções também ocorreu nessa localidade...  (1o parágrafo) 
 

A frase acima transcrita deve ser entendida como indicação de que a extinção das espécies de pombos que não 
voavam das ilhas Mascarenhas 

 
(A) seria um modelo a ser utilizado pelos homens no futuro, quando decididos a erradicar espécies inúteis ou 

prejudiciais. 
 

(B) é uma das primeiras extinções de animais vinculadas à ação direta ou indireta dos homens de que se tem 
notícia. 

 

(C) teria ocorrido muito tempo antes do verdadeiro início da extinção de espécies por conta de ações humanas 
diretas ou indiretas. 

 

(D) é um episódio tão antigo na história das relações entre homens e animais que pode ser considerado singular e 
ultrapassado. 

 

(E) deu origem a um padrão para as futuras extinções de animais, que estariam sempre ligadas à colonização 
humana de novas terras. 
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2. As asas eram pequenas e, ao que tudo indica, inúteis...   (2o parágrafo) 
 
Ao que tudo indica, as duas espécies se regalaram com os ovos do dodô, alcançados com facilidade nos ninhos 
desprotegidos no chão...   (último parágrafo) 
 
A expressão grifada nas frases acima transcritas deixa transparecer, em relação às afirmações feitas, 
 
(A) a sua comprovação científica irrefutável. 
(B) a certeza absoluta que o autor quer partilhar com o leitor. 
(C) o receio do autor ao formular um paradoxo. 
(D) a sua pequena probabilidade. 
(E) o seu caráter de hipótese bastante provável. 

 
 
3. Estão empregados no texto com idêntica regência os verbos grifados em: 

 
(A) Os dodôs punham...  (2o parágrafo)  /  ... sua extinção ocorreu...  (último parágrafo) 
(B) ... muitas espécies de pássaros desapareceram...  (1o parágrafo)  /  Os primeiros navegadores trouxeram...  

(último parágrafo) 
(C) Uma plumagem cinza-azulada cobria...  (2o parágrafo)  /  ... e não encontrou nenhum.  (último parágrafo) 
(D) Os volumosos dodôs pesavam ...  (2o parágrafo)  /  ... não foi a captura...  (último parágrafo) 
(E) ... a tataravó de todas as extinções também ocorreu...  (1o parágrafo)  /  ... e muitos naturalistas atribuem...  

(último parágrafo) 
 
 
4. Ainda assim, provavelmente não foi a captura para o consumo pelo homem o que selou o destino do dodô, pois sua 

extinção ocorreu sobretudo pelos efeitos indiretos da perturbação humana. 
 
Os elementos grifados na frase acima podem ser substituídos, sem prejuízo para o sentido e a correção, respec-
tivamente, por: 
 
(A) Contudo − não obstante. 

(B) Conquanto − por que. 

(C) Em que pese isso − embora. 

(D) Apesar disso − visto que. 

(E) Por isso − porquanto. 
 
 
5. O segmento cujo sentido está corretamente expresso em outras palavras é: 

 
(A) se multiplicaram de maneira prodigiosa = cresceram ilusoriamente. 

(B) as duas espécies se regalaram = os dois gêneros se empanturraram. 

(C) uma família singular = um conjunto variegado. 

(D) que selou o destino = que indigitou a fatalidade. 

(E) empenhou-se na procura = dedicou-se com afinco à busca. 
 
 
6. Leia as afirmações abaixo sobre a pontuação utilizada no texto. 

 
 I. Em − Maurício, Reunião e Rodriguez −, os travessões poderiam ser substituídos por parênteses, sem prejuízo 

para o sentido e a coesão da frase. 
 
 II. O travessão empregado imediatamente depois de voavam (1o parágrafo) pode ser substituído por dois 

pontos, sem prejuízo para o sentido e a coesão da frase. 
 
 III. Em o explorador francês Leguat, que passou vários meses no local, empenhou-se na procura dos dodôs, a 

retirada das vírgulas não implica prejuízo para o sentido e a correção da frase. 
 
Está correto o que se afirma em 
 
(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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Atenção:  As questões de números 7 a 9 referem-se ao texto abaixo. 
 

Lavadeiras de Moçoró  
 

As lavadeiras de Moçoró, cada uma tem sua pedra no rio; cada pedra é herança de família, passando de mãe a 
filha, de filha a neta, como vão passando as águas no tempo. As pedras têm um polimento que revela a ação de muitos 
dias e muitas lavadeiras. Servem de espelho a suas donas. E suas formas diferentes também correspondem de certo 
modo à figura física de quem as usa. Umas são arredondadas e cheias, aquelas magras e angulosas, e todas têm ar 
próprio, que não se presta a confusão. 

A lavadeira e a pedra formam um ente especial, que se divide e se unifica ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa 
uma canção, percebe-se que a pedra a acompanha em surdina. Outras vezes, parece que o canto murmurante vem da 
pedra, e a lavadeira lhe dá volume e desenvolvimento. 

Na pobreza natural das lavadeiras, as pedras são uma fortuna, jóias que elas não precisam levar para casa. 
Ninguém as rouba, nem elas, de tão fiéis, se deixariam seduzir por estranhos. 
 

Obs.:  manteve-se a grafia original, constante da obra citada.   
(Carlos Drummond de Andrade. Contos plausíveis , in Prosa Seleta . Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p.128) 

 
7. Evidencia-se no texto 

 
(A) a presença da pedra como símbolo da rotina pesada de uma vida sem perspectivas de melhora da maioria das 

mulheres brasileiras. 
 
(B) o primitivismo das condições de trabalho em alguns lugares, que impede a necessária alteração dos costumes 

familiares. 
 
(C) a extrema pobreza em que vivem muitas famílias brasileiras, sem qualquer condição de sobrevivência mais 

digna. 
 
(D) a associação íntima e até mesmo afetiva entre ser humano e elemento da natureza, identificados por um tipo 

de trabalho diário. 
 
(E) a identificação entre o rio e a pedra, prefigurando os obstáculos sociais que impedem a ascensão econômica 

de muitos brasileiros. 
 
 
8. Umas são arredondadas e cheias, aquelas magras e angulosas, e todas têm ar próprio, que não se presta a 

confusão.   (1o parágrafo) 
 
A relação semântica existente entre as expressões grifadas na afirmativa acima é percebida também entre os dois 
elementos grifados em: 
 
(A) que revela a ação de muitos dias e muitas lavadeiras.  

 
(B) um ente especial, que se divide e se unifica ao sabor do trabalho.  

 
(C) a pedra a acompanha em surdina... parece que o canto murmurante vem da pedra. 

 
(D) e a lavadeira lhe dá volume e desenvolvimento. 

 
(E) as pedras são uma fortuna, jóias que elas não precisam levar para casa. 

 
 
9. Considere as observações seguintes sobre a associação de palavras no texto e o sentido decorrente dessa 

associação: 
 
 I. No segmento passando de mãe a filha, de filha a neta, como vão passando as águas no tempo há uma 

comparação, que associa a transmissão de costumes ao fluxo das águas do rio. 
 
 II. As referências às pedras, especialmente no 2o parágrafo, atribuem a elas qualidades humanas. 
 
 III. Na frase Servem de espelho a suas donas é possível entender o sentido literal, como referência ao reflexo da 

água sobre as pedras, e o sentido contextual, como identidade e cumplicidade entre a mulher e a pedra. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) II, apenas. 
 
(B) I e II, apenas. 
 
(C) I e III, apenas. 
 
(D) II e III, apenas. 
 
(E) I, II e III. 
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Atenção:  As questões de números 10 a 13 referem-se ao texto abaixo. 
 

Gesso 
 

Esta minha estatuazinha de gesso, quando nova 

− O gesso muito branco, as linhas muito puras − 
Mal sugeria imagem de vida 
(Embora a figura chorasse). 
 
Há muitos anos tenho-a comigo. 
O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de pátina 

[amarelo-suja. 
Os meus olhos, de tanto a olharem, 
Impregnaram-na da minha humanidade irônica de tísico. 
 
Um dia mão estúpida 
Inadvertidamente a derrubou e partiu. 
Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos, 

[recompus a figurinha que chorava. 
E o tempo sobre as feridas escureceu ainda mais o sujo 

[mordente da pátina... 
 
Hoje este gessozinho comercial 
É tocante e vive, e me fez agora refletir 
Que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu. 

 
Manuel Bandeira 

 

 

10. A ação do tempo sobre a estátua de gesso é vista pelo poeta como 
 
(A) o que acabou por torná-la mais vivaz e expressiva, pelo menos até que um acidente a fizesse perder essa 

vivacidade. 
 

(B) responsável por danos que levaram uma obra de arte a perder sua pureza e vivacidade originais. 
 

(C) um elemento que, juntamente com os danos causados por um acidente, dá vida e singularidade ao que era 
inexpressivo e vulgar. 

 
(D) o causador irremediável do envelhecimento das coisas e da consequente desvalorização dos objetos pessoais 

mais valiosos. 
 

(E) capaz de transformar um simples objeto comercial em uma obra de arte que parece ter sido criada por um 
escultor genial. 

 

 

11. Mal sugeria imagem de vida 

(Embora a figura chorasse). 

 
É correto afirmar que a frase entre parênteses tem sentido 

 
(A) adversativo. 

 
(B) concessivo. 

 
(C) conclusivo. 

 
(D) condicional. 

 
(E) temporal. 
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12.  Um dia mão estúpida 
Inadvertidamente a derrubou e partiu. 
Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos, 

[recompus a figurinha que chorava. 
E o tempo sobre as feridas escureceu ainda mais o sujo  

              [mordente da pátina... 
 

Sobre os versos acima transcritos é INCORRETO afirmar: 
 
(A) mão estúpida pode ser alusão do poeta a si próprio e carregaria assim algum matiz da raiva que o teria 

acometido quando derrubou a estátua. 
 
(B) Inadvertidamente tem o sentido de “de modo descuidado”, indicando o caráter acidental do episódio. 
 
(C) em recompus a figurinha que chorava, o poeta se vale de uma ambiguidade para sugerir o sofrimento da 

estátua com a queda. 
 
(D) com a alusão às feridas causadas à estátua, o poeta se refere aos sinais visíveis da junção dos pedaços dela 

depois de reconstituída. 
 
(E) com a expressão o sujo mordente da pátina, o poeta alude à transformação da estátua de sofredora em 

causadora de sofrimento. 
 
 
13. O valor que atribuímos ...... coisas é resultado, não raro, de uma história pessoal e intransferível, de uma relação 

construída em meio a acidentes e percalços fundamentais. Assim, nosso apreço por elas não corresponde 
absolutamente ...... valorização que alcançariam no mercado, esse deus todo-poderoso, que, no entanto, resta 
impotente quando ao valor econômico se superpõe ...... afeição. 

 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada, 
 
(A) às - à  -  a 
(B) as - à - a 
(C) as  - a - à 
(D) às - a - a 
(E) às - à - à 

 
 
14. Embora pudesse estar estampada na primeira página de um jornal, a manchete fictícia que traz deslize  quanto à 

concordância verbal é: 
 
(A) Economistas afirmam que em 2011 haverá ainda mais oportunidades de emprego na indústria e no comércio 

do que em 2010. 
 
(B) “Os que insistem na minha culpa haverão de se arrepender pela injustiça cometida”, declara o secretário 

exonerado. 
 
(C) Expectativas em relação ao aumento da inflação faz bolsas caírem ao menor nível este ano. 
 
(D) Crescem no Brasil a venda e o comércio de produtos importados ilegalmente. 
 
(E) “Ergueram-se mais edifícios nos últimos dois anos do que nos cinco anos anteriores”, constata estudo sobre o 

mercado imobiliário. 
 
 
15. Considerando-se as qualidades exigidas na redação de documentos oficiais, está INCORRETA a afirmativa: 

 
(A) A concisão procura evitar excessos linguísticos que nada acrescentam ao objetivo imediato do documento a 

ser redigido, dispensando detalhes irrelevantes e evitando elementos de subjetividade, inapropriados ao texto 
oficial. 

 
(B) A impessoalidade, associada ao princípio da finalidade, exige que a redação de um documento seja feita em 

nome do serviço público e tenha por objetivo o interesse geral dos cidadãos, não sendo permitido seu uso no 
interesse próprio ou de terceiros. 

 
(C) Clareza e precisão são importantes na comunicação oficial e devem ser empregados termos de conhecimento 

geral, evitando-se, principalmente, a possibilidade de interpretações equivocadas, como na afirmativa: O 
Diretor informou ao seu secretário que os relatórios deveriam ser encaminhados a ele. 

 
(D) A linguagem empregada na correspondência oficial, ainda que respeitando a norma culta, deve apresentar 

termos de acordo com a região e com requinte adequado à importância da função desempenhada pela 
autoridade a quem se dirige o documento. 

 
(E) Textos oficiais devem ser redigidos de acordo com a formalidade, ou seja, há certos procedimentos, normas e 

padrões que devem ser respeitados com base na observância de princípios ditados pela civilidade, como 
cortesia e polidez, expressos na forma específica de tratamento. 
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Noções de Microinformática 

 
16. Nos computadores atuais existe um tipo de memória cuja função é atender as demandas de velocidade do 

processador. Trata-se da memória 
 

(A) principal. 
 
(B) ROM. 
 
(C) cache. 
 
(D) RAM. 
 
(E) EEPROM. 

 
 
17. Em relação ao Windows Explorer, do Windows XP, é INCORRETO afirmar: 
 

(A) Tela de trabalho pode ser dividida em três partes, sendo que a estrutura de pastas e sub-pastas do sistema 
são exibidas na porção esquerda da tela. 

 
(B) Os botões Voltar, Avançar e Acima, presentes na Barra de Título, permitem a navegação entre as diversas 

pastas criadas no sistema.  
 
(C) Barra de Título, Barra de Menu e Barra de Ferramentas estão localizadas na área superior da janela.  
 
(D) No lado esquerdo, logo abaixo da Barra de Menu, aparecem as unidades dos drives existentes, sendo os mais 

comuns simbolizados por letras. 
 
(E) À direita da tela, uma área de apresentação de informações exibe o conteúdo da pasta selecionada na porção 

esquerda da tela. 
 
 
18. No BrOffice.org 3.2 Writer, a execução da função do ícone Galeria pode ser ativada, também, no menu 
 

(A) Ferramentas. 
 
(B) Inserir. 
 
(C) Formatar. 
 
(D) Arquivo. 
 
(E) Editar. 

 
 
19. No BrOffice.org 3.2 Calc, é INCORRETO afirmar 
 

(A) os números contidos numa célula são alinhados à direita. 
 
(B) os textos contidos numa célula são alinhados à esquerda. 
 
(C) a porção de texto que não cabe na célula não é exibida.  
 
(D) números com quatro ou mais dígitos recebem o separador de milhar. 
 
(E) a expressão 2/2 é alterada para um campo do tipo data, no formato dd/mm/aa. 

 
 
20. Em relação à Internet e correio eletrônico, é correto afirmar: 
 

(A) No Internet Explorer 7 é possível navegar entre sites, por meio de separadores conhecidos por abas, não 
necessitando, portanto, a abertura de várias janelas. 

 
(B) Redes wireless, embora permitam conexão à Internet não são configuráveis no ambiente de Intranet. 
 
(C) Correios eletrônicos possuem recursos nativos que impedem a propagação de vírus enviados por e-mail. 
 
(D) Em Intranet não é permitido operações de download, dada às facilidades oferecidas pela rede local. 
 
(E) Uma das vantagens do webmail é que as mensagens, ao chegarem, são imediatamente baixadas para o 

computador do usuário. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Mulher de 35 anos, que não usa nenhum me-

dicamento, apresenta há 6 meses fraqueza e 
dispnéia. A pressão arterial oscila em torno de 
164 × 110 mmHg, a frequência cardíaca é de 
100 bpm e há estase jugular e estertores finos em 
bases pulmonares. Os exames mostram potássio de 
2,2 mEq/L, CPK e aldolase elevadas , enquanto gli-
cemia e creatinina são normais. A principal hipótese 
etiológica deverá ser confirmada através da 

 
(A) dosagem de T4 livre. 
(B) dosagem de catecolaminas urinárias. 
(C) dosagem de FAN. 
(D) dosagem de renina e aldosterona. 
(E) realização de ecodopplercardiograma. 

_________________________________________________________ 
 

22. Homem de 45 anos, com história de etilismo, com 
várias passagens no mesmo pronto socorro por into-
xicação alcoólica aguda é admitido com quadro de 
confusão mental, marcha atáxica e nistagmo bilate-
ral. Não é possível obter-se mais dados de anamne-
se. O diagnóstico mais provável é: 

 
(A) hipoglicemia. 
(B) abstinência alcoólica. 
(C) intoxicação alcoólica aguda. 
(D) trauma crânio-encefálico. 
(E) deficiência de tiamina. 

_________________________________________________________ 
 

23. Mulher de 50 anos apresenta história de astenia há 
vários meses. Ao exame físico está ictérica, desco-
rada e com glossite. O hemograma mostra hemoglo-
bina de 6,2 g/dL com volume corpuscular médio de 
127 fL e reticulócitos de 0,1%.É provável encontrar-
se nesta paciente, EXCETO 

 
(A) hipersegmentação de neutrófilos. 
(B) aumento da hemoglobina A2. 
(C) plaquetopenia. 
(D) elevação do nível de desidrogenase lática. 
(E) elevação do nível de bilirrubina indireta. 

_________________________________________________________ 
 

24. Homem de 60 anos procura pronto socorro por apre-
sentar há duas horas, dificuldade em fechar o olho 
direito e desvio da rima bucal para o lado esquerdo. 
O restante do exame físico é normal. A conduta 
mais adequada é 

 
(A) realizar angiografia cerebral que provavelmente 

mostrará um aneurisma que necessitará clipa-
gem cirúrgica. 

 
(B) realizar ressonância magnética de crânio, que 

mostrará provavelmente isquemia de tronco ce-
rebral , indicando uso de trombolítico. 

 
(C) realizar tomografia craniana que provavelmente 

mostrará isquemia encefálica indicando aspiri-
na e clopidogrel. 

 
(D) introduzir corticóide e aciclovir para tratamento 

de paralisia de Bell. 
 
(E) realizar eletroneuromiografia que confirmará 

provavelmente paralisia facial periférica, indi-
cando terapêutica com vitaminas B1 e B12. 

25. Numa mulher que apresenta altos títulos de anti-
corpos antifosfolípides é provável o encontro das 
alterações abaixo, EXCETO 

 
(A) trombose venosa. 
 
(B) trombose arterial. 
 
(C) plaquetose. 
 
(D) abortamentos de repetição. 
 
(E) alargamento do tempo de tromboplastina parci-

al ativado. 
_________________________________________________________ 
 

26. Considere os casos abaixo. 
 
 I. Jovem com polidipsia e hálito cetônico. 
 
 II. Mulher com ptose palpebral vespertina, disfo-

nia e disfagia. 
 
 III. Mulher com síndrome do pânico. 
 
 IV. Mulher com hiperemese gravídica. 
 

Gasometria arterial mostrando pCO2  aumentado 
será encontrada com maior probabilidade nos 
pacientes 

 
(A) II e IV. 
(B) I e III. 
(C) III e IV. 
(D) II e III. 
(E) I e II. 

_________________________________________________________ 
 

27. É uma associação correta entre situação clínica e 
alteração laboratorial: 

 

 Situação Clínica Alteração 
Laboratorial 

(A) diabetes insipidus sódio = 162 mEq/L 
(B) uso crônico de tiazídico pH = 7,25 
(C) uso de losartana potássio = 2,2 mEq/L 
(D) uso de anfotericina B potássio = 6,7 mEq/L 
(E) fístula pancreática pH = 7,58 

_________________________________________________________ 
 

28. Homem de 33 anos, apresentou no último ano três 
episódios de hematúria franca, sem concomitância 
de dor abdominal. O último episódio ocorreu na vi-
gência de sintomas compatíveis com faringite. Ao 
exame físico, PA de 150 × 90 mmHg. Restante  
sem alterações. Laboratorialmente creatinina de 
1,7 mg/dL, sedimento urinário mostrando cilindros 
hemáticos e proteinúria de 24 horas de 1,4 gramas. 
A ultrassonografia mostra rins de tamanho normal, 
sem cálculos ou dilatações de vias urinárias. Ele-
trólitos, glicemia, hemograma e complemento nor-
mais. FAN, anti-HIV e sorologias para hepatites 
virais: não reagentes. Para confirmar a principal 
hipótese diagnóstica deve-se dosar 

 
(A) Proteína de Bence-Jones. 
(B) Anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. 
(C) Antiestreptolisina O. 
(D) Anticorpo antimembrana basal. 
(E) Imuneglobulina A. 
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29. Mulher de 74 anos, viúva, apresenta déficit de me-
mória nos últimos três anos e sua filha relata que ela 
com frequência repete frases. O exame físico é 
normal, porém o Mini-Mental é alterado. A ressonân-
cia magnética de crânio mostra alterações compa-
tíveis com a faixa etária. Hemograma, creatinina, 
sódio, potássio, cálcio, glicemia, T4 livre, TSH e 
vitamina B12 são normais. O medicamento, dentre 
os abaixo, mais indicado neste caso é 

 
(A) risperidona. 
(B) gingkobiloba. 
(C) rivastigmina. 
(D) levomepromazina. 
(E) piracetam. 

_________________________________________________________ 
 

30. Num paciente com quadro típico de necrose tubular 
aguda é provável o encontro de 

 
(A) exame de urina mostrando cilindros granulosos 

e epiteliais. 
 
(B) osmolalidade urinária > 350 mOsm/L. 
 
(C) relação osmolalidade urinária sobre plasmá-

tica > 1. 
 
(D) sódio urinário < 20 mEq/L. 
 
(E) fração de excreção de sódio < 1%. 

_________________________________________________________ 
 

31. Considere dois pacientes com creatinina de 
2,1 mg/dL: 

 
 I. apresenta corpos lipóides ao exame de urina. 
 
 II. apresenta crescentes extracapilares à biópsia 

renal. 
 

Os pacientes I e II são portadores, respectiva-
mente, de 

 
(A) nefropatia diabética e glomerulonefrite difusa 

aguda. 
 
(B) doença de Berger e nefrite intersticial. 
 
(C) nefroesclerose maligna e nefrite por analgé-

sicos. 
 
(D) síndrome nefrótica e glomerulonefrite rapida-

mente progressiva. 
 
(E) rins policísticos e nefropatia por contraste. 

_________________________________________________________ 
 

32. Os anticorpos contra peptídeos citrulinados cíclicos 
(anti-CCP), têm elevada sensibilidade e especifici-
dade para 

 
(A) lupus eritematoso sistêmico. 
(B) artrite reumatóide. 
(C) osteoartrose. 
(D) síndrome de Sjogren. 
(E) doença mista do tecido conectivo. 

_________________________________________________________ 
 

33. A síndrome de Guillain-Barré é a causa mais fre-
quente de 

 
(A) doença miopática. 
(B) ataxia vestibular. 
(C) distonia generalizada. 
(D) estado de mal convulsivo. 
(E) paralisia flácida aguda. 

34. As hemorragias decorrentes de deficiência de fato-
res de coagulação 

 
(A) costumam ocasionar petéquias na pele. 
 
(B) são frequentemente articulares e retroperito-

niais. 
 
(C) são espontâneas ou imediatamente após trau-

ma. 
 
(D) acometem habitualmente mucosa gastrointes-

tinal e genitourinária. 
 
(E) são semelhantes às da fragilidade capilar. 

_________________________________________________________ 
 

35. Num jovem de 17 anos que apresenta elevação do 
nível de antiestreptolisina O, será suficiente para fa-
zer o diagnóstico de uma crise inicial de febre reu-
mática a presença de 

 
(A) artralgia em interfalangianas proximais e coréia 

de Sydenham. 
 
(B) temperatura axilar de 37,8 ºC e cardiomegalia. 
 
(C) atrito pericárdico e artralgia em joelhos. 
 
(D) temperatura axilar de 40 ºC e poliartrite migra-

tória. 
 
(E) terceira bulha e nódulos subcutâneos. 

_________________________________________________________ 
 

36. Homem de 69 anos apresenta há meses, fraqueza e 
lombalgia. Nos últimos dias houve queda do estado 
geral, obstipação, dor abdominal e vômito. O pacien-
te apresenta-se desidratado e confuso. Os exames 
laboratorias mostram lesões líticas nas vértebras 
lombares, anemia, elevação dos níveis séricos de 
creatinina, cálcio, ácido úrico e globulinas. A fosfa-
tase alcalina é normal. O exame que confirmará a 
principal hipótese diagnóstica é 

 
(A) cintilografia óssea. 
(B) PSA. 
(C) mielograma. 
(D) bioquímica do liquor. 
(E) dosagem do paratormônio. 

_________________________________________________________ 
 

37. São apresentados três pacientes com fenômeno de 
Raynaud além das carcterísticas abaixo: 

 
 I. úlceras digitais, teleangiectasias, calcinose e 

disfagia. 
 
 II. fraqueza em membros inferiores, heliotropo e 

fibrose pulmonar. 
 
 III. aumento de parótidas, úlceras de córnea e ar-

trite. 
 
Anticorpo anti-centrômero, anti- Jo 1 e anti-Ro serão 
encontrados com maior probabilidade, respectiva-
mente, nos casos 

 
(A) I, II e III. 
(B) II, I e III. 
(C) III, II e I. 
(D) I, III e II. 
(E) II, III e I. 
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38. Jovem de 22 anos, diabético há 3 anos, apresenta 
hemoglobina glicada variando de 8,7 % a 10,1 %. 
Há alguns meses com a utilização de  insulina I an-
tes do desjejum, almoço e jantar, e insulina II 
aplicada na hora de dormir, o nível de hemoglobina 
glicada diminuiu para 6,2 %. Provavelmente as insu-
linas I e II são, respectivamente, 

 
(A) regular e lispro. 
 
(B) glargina e lispro. 
 
(C) aspart e detemir. 
 
(D) NPH e aspart. 
 
(E) detemir e NPH 

_________________________________________________________ 
 

39. Três pacientes com triglicérides séricos de 
800 mg/dL passaram a ser tratados com medi-
camentos diferentes e tiveram redução para 
760 mg/dL, 600 mg/dL e 440 mg/dL. É provável que 
estes indivíduos tenham recebido, respectivamente, 

 
(A) ácido nicotínico, fibratos e estatinas. 
 
(B) estatinas, ácido nicotínico e fibratos. 
 
(C) fibratos, estatinas e ácido nicotínico. 
 
(D) estatinas, fibratos e ácido nicotínico. 
 
(E) ácido nicotínico, estatinas e fibratos. 

_________________________________________________________ 
 

40. Mulher de 20 anos de idade, tabagista em uso fre-
quente de fenoterol para broncoespasmo, procura 
assistência médica devido a atraso menstrual, ner-
vosismo, palpitação e insônia. O exame físico mos-
tra bócio difuso e taquicardia. Laboratorialmente o 
TSH é indetectável e beta-HCG positivo. O exame 
mais indicado para definir a etiologia do quadro e a 
primeira escolha terapêutica são, respectivamente, 

 
(A) T4 livre e metimazol. 
 
(B) cintilografia de tireóide e propiltiouracil. 
 
(C) cintilografia de tireóide e propranolol. 
 
(D) anticorpo antirreceptor de tireotrofina e propil-

tiouracil. 
 
(E) anticorpo antirreceptor de tireotrofina e propra-

nolol. 
_________________________________________________________ 
 

41. A intoxicação por salicilato pode provocar as altera-
ções abaixo, EXCETO 

 
(A) acidose metabólica. 
 
(B) cetose. 
 
(C) convulsões. 
 
(D) alcalose respiratória. 
 
(E) plaquetopenia. 

42. Um homem de 54 anos é admitido no pronto socorro 
com queixa de palpitações. Refere ter apresentado 
3 episódios semelhantes nos últimos 2 meses que 
regrediram espontaneamente. Está hemodinamica-
mente estável. O monitor mostra: 

 

 
 

A droga indicada é: 
 
(A) lidocaína. 
 
(B) metoprolol. 
 
(C) adenosina. 
 
(D) verapamil. 
 
(E) amiodarona. 

_________________________________________________________ 
 

43. Um homem de 40 anos é atendido na sala de 

emergência referindo palpitações e dispnéia há 

1 hora. Apresenta saturação de O2 = 96 % e 

PA = 114 × 76 mmHg. O monitor mostra: 
 

 
Trata-se de: 
 
(A) flutter atrial. 
 
(B) taquicardia juncional. 
 
(C) taquicardia paroxística supraventricular. 
 
(D) taquicardia sinusal. 
 
(E) fibrilação atrial. 

_________________________________________________________ 
 

44. A linezolida pode ser empregada no tratamento de 
infecções causadas pelas bactérias abaixo, EXCETO 
 
(A) Clostridium difficille. 
 
(B) enterococos. 
 
(C) estafilococos coagulase-negativos. 
 
(D) Legionella spp. 
 
(E) Pseudomonas aeruginosa. 

_________________________________________________________ 
 

45. Define-se SIDA, em pacientes HIV positivos, na pre-
sença das afecções abaixo, EXCETO 
 
(A) herpes zoster acometendo mais de um dermáto-

mo. 
 
(B) pneumonia bacteriana recorrente. 
 
(C) sarcoma de Kaposi com idade abaixo de 

60 anos. 
 
(D) candidíase de esôfago. 
 
(E) linfoma cerebral com idade abaixo de 60 anos. 
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46. São características das infecções causadas por es-
tafilococos coagulase-negativos, EXCETO: 

 
(A) são a principal causa de endocardite infecciosa 

em próteses valvares. 
 
(B) a maioria das infecções clinicamente significa-

tivas são hospitalares. 
 
(C) mais de 70 % são causadas por S. epidermidis. 
 
(D) são geralmente sensíveis a oxacilina. 
 
(E) a resistência a múltiplos antibióticos é frequente. 

_________________________________________________________ 
 

47. São causas de edema pulmonar não cardiogênico, 
EXCETO 

 
(A) ascensão rápida a altitude elevada. 
 
(B) hemorragia sub-aracnoide. 
 
(C) drenagem de derrame pleural. 
 
(D) hipoalbuminemia. 
 
(E) síndrome do desconforto respiratório do adulto. 

_________________________________________________________ 
 

48. No tratamento de hipertensão arterial em idosos 
sem comorbidade significativa são consideradas 
drogas de primeira linha, EXCETO 

 
(A) bloqueadores de receptor de angiotensina. 
 
(B) betabloqueadores. 
 
(C) inibidores da ECA. 
 
(D) diuréticos tiazídicos. 
 
(E) bloqueadores de canal de cálcio de longa dura-

ção. 
_________________________________________________________ 
 

49. Em um paciente de 80 kg com diagnóstico recente 
de trombose venosa profunda o tratamento com 
enoxaparina deve ser iniciado 

 
(A) somente se houver contraindicação ao uso de 

heparina convencional. 
 
(B) com dose de ataque de 80 mg, seguida de 

40 mg de 12/12 h. 
 
(C) na dose de 80 mg de 12/12 h. 
 
(D) na dose de 80 mg 1 vez ao dia. 
 
(E) com dose de ataque de 160 mg, seguida de 

80 mg de 12/12 h. 
_________________________________________________________ 
 

50. Em um paciente jovem com pericardite aguda viral 
ou idiopática, com baixo risco de complicações, o 
tratamento inicial mais adequado é 

 
(A) prednisona. 
 
(B) aciclovir e celecoxib. 
 
(C) prednisona e aciclovir. 
 
(D) acetaminofen ou dipirona. 
 
(E) ibuprofeno e colchicina. 

51. Diante de um caso suspeito de tromboembolismo 
pulmonar a dosagem de D-dímero 

 
(A) elevada indica a presença de infarto pulmonar. 
 
(B) normal tem alto valor preditivo negativo. 
 
(C) só deve ser solicitada se não se tratar de perío-

do pós-operatório. 
 
(D) tem sensibilidade e especificidade elevadas. 
 
(E) muito elevada é indicativa de pior prognóstico. 

_________________________________________________________ 
 

52. No tratamento da diarréia crônica causada por doen-
ça celíaca a melhor resposta é obtida com 

 
(A) mesalazina e prednisona. 
 
(B) colestiramina. 
 
(C) sulfasalazina e budesonide. 
 
(D) dieta restrita. 
 
(E) dieta restrita e prednisona. 

_________________________________________________________ 
 

53. A infecção pelo H. pylori pode gerar as afecções 
abaixo, EXCETO 

 
(A) refluxo gastroesofágico. 
 
(B) adenocarcinoma gástrico. 
 
(C) úlcera duodenal. 
 
(D) úlcera gástrica. 
 
(E) linfoma gástrico. 

_________________________________________________________ 
 

54. Em um paciente com suspeita de peritonite bacte-
riana espontânea o líquido ascítico revela polimor-
fonucleares = 280/mm3, bacterioscópico negativo e 
cultura em andamento. A conduta indicada é 

 
(A) repetir a paracentese em 48 horas. 
 
(B) iniciar cefalosporina de 3a geração. 
 
(C) observar e repetir a paracentese caso haja fe-

bre ou encefalopatia hepática. 
 
(D) iniciar ceftriaxona e aminoglicosídeo. 
 
(E) iniciar ceftazidima e metronidazol. 

_________________________________________________________ 
 

55. São manifestações extra-hepáticas da hepatite C, 
EXCETO 
 
(A) glomerulonefrite membranoproliferativa. 
 
(B) crioglobulinemia. 
 
(C) tireoidite autoimune. 
 
(D) linfoma. 
 
(E) síndrome de Wegener. 
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56. Em pacientes com distúrbio afetivo bipolar, em fase 
de mania, a droga com melhor perfil para se iniciar o 
tratamento, dentre as abaixo, é 

 
(A) venlafaxina. 
 
(B) clonazepan. 
 
(C) lítio. 
 
(D) sertralina. 
 
(E) amitriptilina. 

_________________________________________________________ 
 

57. No tratamento de controle de asma persistente gra-
ve em adultos é correto o uso diário de glico-
corticoide inalatório associado a 

 
(A) formoterol ou salmeterol. 
 
(B) fenoterol ou terbutalina. 
 
(C) fenoterol ou formoterol. 
 
(D) salbutamol ou terbutalina. 
 
(E) salmeterol ou salbutamol. 

_________________________________________________________ 
 

58. Um jovem com quadro agudo de febre, tosse e dor 
pleural, apresenta radiografia de tórax com infiltrado 
alveolar no lobo pulmonar inferior direito. O médico 
decide por tratamento ambulatorial. A opção tera-
pêutica MENOS indicada nesse caso é 

 
(A) azitromicina. 
 
(B) vibramicina. 
 
(C) ciprofloxacina. 
 
(D) amoxicilina. 
 
(E) gatifloxacina. 

_________________________________________________________ 
 

59. A droga antiinflamatória preferencial e mais efetiva 
no tratamento inicial de asma persistente leve, em 
pacientes de todas as idades, é 

 
(A) corticoide sistêmico. 
 
(B) montelukast. 
 
(C) cromoglicato de sódio. 
 
(D) corticoide inalatório. 
 
(E) tiotrópio. 

_________________________________________________________ 
 

60. Na avaliação de um nódulo pulmonar solitário favo-
recem a hipótese de malignidade, EXCETO 

 
(A) bordas irregulares e espiculadas. 
 
(B) calcificação central ou laminada. 
 
(C) ter dobrado de volume em 90 dias. 
 
(D) paciente com mais de 50 anos. 
 
(E) tamanho acima de 20 mm. 
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