
LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este CADERNO DE QUESTÕES, com o enunciado das 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a 
seguinte distribuição:

Conhecimentos Básicos
Conhecimentos Específicos

Língua Portuguesa II Informática Básica II Legislação II
Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação

1 a 20 1,0 cada 21 a 25 1,0 cada 26 a 30 1,0 cada 31 a 70 1,0 cada
Total: 20,0 pontos Total: 5,0 pontos Total: 5,0 pontos Total: 40,0 pontos

Total: 70,0 pontos

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 

02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao 
fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com caneta esferográfica de 
tinta preta, fabricada em material transparente.

04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material 
transparente, de forma contínua e densa. A leitura ótica do CARTÃO-RESPOSTA é sensível a marcas escuras; portanto, 
os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.

Exemplo:  

05 - O candidato deve ter muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O 
CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas 
margens superior e/ou inferior - DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06 - Imediatamente após a autorização para o início das provas, o candidato deve conferir se este CADERNO DE QUESTÕES está 
em ordem e com todas as páginas. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao fiscal.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

08  - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só 
uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais 
de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

09  - SERÁ ELIMINADO deste Concurso Público o candidato que:
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
b) portar ou usar, durante a realização das provas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios de qualquer natureza, notebook, transmissor de dados e mensagens, 
máquina fotográfica, telefones celulares, pagers, microcomputadores portáteis e/ou similares;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
d) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;
e) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após 2 (duas) horas contadas a partir do efetivo início das mes-

mas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer momento. 

10 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marca-
ções assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

11 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA e 
ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA.

12 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, já incluí-
do o tempo para marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o
CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES.  

13 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados a partir do primeiro dia útil após sua realização, no ende-
reço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA II

Texto I

Obsolescência programada:
inimiga ou parceira do consumidor?

Obsolescência programada é exercida quando 
um produto tem vida útil menor do que a tecnologia 
permitiria, motivando a compra de um novo modelo 
— eletrônicos, eletrodomésticos e automóveis são 
exemplos evidentes dessa prática. Uma câmera com 
uma resolução melhor pode motivar a compra de um 
novo celular, ainda que o modelo anterior funcione 
perfeitamente bem. Essa estratégia da indústria pode 
ser vista como inimiga do consumidor, uma vez que 
o incentiva a adquirir mais produtos sem realmente 
necessitar deles. No entanto, traz benefícios, como o 
acesso às novidades.

Planejar inovação é extremamente importante 
para melhoria e aumento da capacidade técnica de 
um produto num mercado altamente competitivo. Já 
imaginou se um carro de hoje fosse igual a um carro 
dos anos 1970? O desafio é buscar um equilíbrio 
entre a inovação e a durabilidade. Do ponto de vista 
técnico, quando as empresas planejam um produto, 
já tem equipes trabalhando na sucessão dele, pois 
se trata de uma necessidade de sobrevivência no 
mercado.

Sintomas de obsolescência são facilmente per-
cebidos quando um novo produto oferece caracterís-
ticas que os anteriores não tinham, como o uso de 
reconhecimento facial; ou a queda de desempenho 
do produto com relação ao atual padrão de merca-
do, como um smartphone que não roda bem os apli-
cativos atualizados. Outro sinal é detectado quando 
não é possível repor acessórios, como carregadores 
compatíveis, ou mesmo novos padrões, como tipo de 
bateria, conector de carregamento ou tipos de cartão 
de um celular, por exemplo.

Isso não significa que o consumidor está refém de 
trocas constantes de equipamento: é possível adiar a 
substituição de um produto, por meio de upgrades de 
hardware, como inclusão de mais memória, baterias 
e acessórios de expansão, pelo menos até o momen-
to em que essa troca não compense financeiramente. 
Quanto à legalidade, o que se deve garantir é que os 
produtos mais modernos mantenham a compatibili-
dade com os anteriores, a fim de que o antigo usu-
ário não seja forçado constantemente à compra de 
um produto mais novo se não quiser. É importante 
diferenciá-la da obsolescência perceptiva, que ocor-
re quando atualizações cosméticas, como um novo 
design, fazem o produto parecer sem condições de 
uso, quando não está.

É preciso lembrar também que a obsolescência 
programada se dá de forma diferente em cada tipo de 
equipamento. Um controle eletrônico de portão tem 
uma única função e pode ser usado por anos e anos 
sem alterações ou troca. Já um celular tem maior 
taxa de obsolescência e pode ter de ser substituído 
em um ano ou dois, dependendo das necessidades 
do usuário, que pode desejar fotos de maior resolu-
ção ou tela mais brilhante.

Essa estratégia traz desafios, como geração do 
lixo eletrônico. Ao mesmo tempo, a obsolescência 
deve ser combatida na restrição que possa causar ao 
usuário, como, por exemplo, uma empresa não mais 
disponibilizar determinada função que era disponível 
pelo simples upgrade do sistema operacional, forçan-
do a compra de um aparelho novo. O saldo geral é 
que as atualizações trazidas pela obsolescência pro-
gramada trazem benefícios à sociedade, como itens 
de segurança mais eficientes em carros e conectabi-
lidade imediata e de alta qualidade entre pessoas. É 
por conta disso que membros de uma mesma família 
que moram em países diferentes podem conversar 
diariamente, com um custo relativamente baixo, por 
voz ou vídeo. Além disso, funcionários podem traba-
lhar remotamente, com mais qualidade de vida, com 
ajuda de dispositivos móveis.

RAMALHO, N. Obsolescência programada: inimiga ou 
parceira do consumidor? Disponível em: <https://www.
gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/obsolescencia-programada-
-inimiga-ou-parceira-do-consumidor-5z4zm6km1pndkokxsb-
t4v6o96/>. Acesso em: 23 jul. 2019. Adaptado.
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1
Considere a oração em destaque no seguinte trecho do 
Texto I: “Obsolescência programada é exercida quando 
um produto tem vida útil menor do que a tecnologia permi-
tiria, motivando a compra de um novo modelo” (. 1-3).
A reescrita que mantém o mesmo valor semântico dessa 
oração é:
(A) à medida que motive a compra de um novo modelo.
(B) a menos que motive a compra de um novo modelo.
(C) ainda que motive a compra de um novo modelo.
(D) para que motive a compra de um novo modelo.
(E) embora motive a compra de um novo modelo.

2
No Texto I, no período “Essa estratégia da indústria pode 
ser vista como inimiga do consumidor, uma vez que o in-
centiva a adquirir mais produtos sem realmente necessi-
tar deles.” (. 8-11), o conector uma vez que poderia ser 
substituído, sem alteração do sentido, por
(A) conforme
(B) quando
(C) como
(D) pois
(E) se
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A frase em que a vírgula está empregada adequada-
mente é:
(A) A tela do computador, é a janela que descortina o 

mundo. 
(B) O investimento deve ser feito na área que, pode salvar 

vidas.
(C) A vaga é para programador, que tem salário acima da 

média.
(D) Concluíram, que não há mais como parar o avanço 

tecnológico.
(E) É muito importante, que os investimentos na área tec-

nológica continuem.

4
O Texto I, que aborda a obsolescência programada, busca
(A) condenar a produção excessiva de lixo eletrônico.
(B) denunciar o preço exorbitante das mercadorias mo-

dernas.
(C) alertar sobre o consumo desenfreado de novas tecno-

logias.
(D) destacar a queda vertiginosa na qualidade dos itens à 

venda.
(E) analisar a suplantação dos produtos disponibilizados 

ao consumidor. 

5
No Texto I, a tese defendida pelo autor pode ser resumida 
no seguinte trecho:
(A) “Obsolescência programada: inimiga ou parceira do 

consumidor?” (título).
(B) “Essa estratégia da indústria pode ser vista como ini-

miga do consumidor” (. 8-9).
(C) “Planejar inovação é extremamente importante para 

melhoria e aumento da capacidade técnica de um pro-
duto” (. 13-15).

(D) “Isso não significa que o consumidor está refém de 
trocas constantes de equipamento” (. 34-35).

(E) “O saldo geral é que as atualizações trazidas pela 
obsolescência programada trazem benefícios à so-
ciedade” (. 64-66).

 
6
O fragmento do Texto I que comprova a estratégia argu-
mentativa usada pelo autor para aproximar-se do leitor, 
buscando persuadi-lo, é:
(A) “Uma câmera com uma resolução melhor pode moti-

var a compra de um novo celular” (. 5-7)
(B) “Já imaginou se um carro de hoje fosse igual a um 

carro dos anos 1970?” (.15-17)
(C) “Outro sinal é detectado quando não é possível repor 

acessórios como carregadores compatíveis” (. 29-31)
(D) “É preciso lembrar também que a obsolescência pro-

gramada se dá de forma diferente em cada tipo de 
equipamento.” (. 49-51)

(E) “É por conta disso que membros de uma mesma famí-
lia que moram em países diferentes podem conversar 
diariamente” (. 68-71)

7
Nos seguintes trechos do Texto I, o adjetivo destacado 
apresenta valor discursivo de avaliação subjetiva, em re-
lação ao substantivo a que se liga, em:
(A) “um produto tem vida útil” (. 2)
(B) “exemplos evidentes dessa prática.” (. 5)
(C) “uso de reconhecimento facial” (. 25-26)
(D) “geração do lixo eletrônico” (. 58-59)
(E) “moram em países diferentes” (. 70)

8
No Texto I, em “Isso não significa que o consumidor está 
refém de trocas constantes de equipamento: é possível 
adiar a substituição de um produto” (. 34-36), a oração 
depois dos dois pontos acrescenta, ao trecho anterior, 
uma ideia de
(A) modo
(B) concessão
(C) explicação
(D) comparação
(E) consequência

9
No Texto I, em “Já um celular tem maior taxa de obsoles-
cência e pode ter de ser substituído em um ano ou dois” 
(. 53-55), a palavra Já apresenta o sentido de
(A) tempo
(B) exclusão 
(C) oposição
(D) intensidade
(E) conformidade

10
Nas seguintes passagens do Texto I, a oração que apre-
senta estrutura de sujeito indeterminado é:
(A) “No entanto, traz benefícios, como o acesso às novi-

dades.”  (. 11-12)
(B) “se trata de uma necessidade de sobrevivência no 

mercado.” (. 21-22)
(C) “se não quiser.” (. 44)
(D) “a obsolescência programada se dá de forma dife-

rente” (. 49-50)
(E) “que pode desejar fotos de maior resolução ou tela 

mais brilhante.” (. 56-57)

11
De acordo com o Texto I, obsolescência perceptiva (. 45) 
é aquela que é caracterizada pelo(a)
(A) aumento da vida útil dos produtos eletrônicos
(B) ampliação da capacidade técnica dos produtos
(C) necessidade de compra de produto recém-lançado 
(D) renovação do modelo estético dos produtos
(E) queda de desempenho do produto antigo
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Texto II

Estojo escolar

Noite dessas, ciscando num desses canais a 
cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrôni-
cas, bastava telefonar e eu receberia um notebook 
capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação 
espacial.

Minhas necessidades são mais modestas: tenho 
um PC mastodôntico, contemporâneo das cavernas 
da informática. E um laptop da mesma época que co-
meça a me deixar na mão. Como pretendo viajar es-
ses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras 
anunciavam como o top do top em matéria de com-
putador portátil.

No sábado, recebi um embrulho complicado que 
necessitava de um manual de instruções para ser 
aberto. Depois de mil operações sofisticadas para 
minhas limitações, retirei das entranhas de isopor o 
novo notebook e coloquei-o em cima da mesa. De 
repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, 
houve um corte na memória e vi diante de mim o meu 
primeiro estojo escolar. Tinha 5 anos e ia para o jar-
dim de infância.

Era uma caixinha comprida, envernizada, com 
uma tampa que corria nas bordas do corpo principal. 
Dentro, arrumados em divisões, havia lápis coloridos, 
um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 
20 cm e uma borracha para apagar meus erros.

Da caixinha vinha um cheiro gostoso, cheiro que 
nunca esqueci e que me tonteava de prazer. Fechei o 
estojo para proteger aquele cheiro, que ele ficasse ali 
para sempre, prometi-me economizá-lo. Com avare-
za, só o cheirava em momentos especiais.

Na tampa que protegia estojo e cheiro havia 
gravado um ramo de rosas muito vermelhas que se 
destacavam do fundo creme. Amei aquele ramalhete 
– olhava aquelas rosas e achava que nada podia ser 
mais bonito.

O notebook que agora abro é negro, não tem ro-
sas na tampa e, em matéria de cheiro, é abominável. 
Cheira vilmente a telefone celular, a cabine de avião, 
ao aparelho de ultrassonografia onde outro dia uma 
moça veio ver como sou por dentro. Acho que piorei 
de estojo e de vida.

CONY, C. H. Crônicas para ler na escola. São Paulo: Objetiva, 
2009. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao
/fz12039806.htm>. Acesso em: 23 jul. 2019. 
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12
No Texto II, o sentido denotativo e o sentido conotativo 
convivem.
O trecho do texto em que há somente denotação é:
(A) “Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi 

uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas” (. 1-3)
(B) “Minhas necessidades são mais modestas” (. 6)
(C) “contemporâneo das cavernas da informática”. (. 7-8)
(D) “retirei das entranhas de isopor o novo notebook e 

coloquei-o em cima da mesa.” (. 16-17)
(E) “houve um corte na memória e vi diante de mim o meu 

primeiro estojo escolar.” (. 19-20)

13
Com base na leitura de todo o Texto II, entende-se que ele 
tem como foco a contraposição entre
(A) cheiro de notebook e cheiro de estojo
(B) requinte e simplicidade
(C) sociedade e indivíduo
(D) presente e passado
(E) trabalho e lazer

14
A partir da frase que finaliza o Texto II – “Acho que piorei 
de estojo e de vida” (. 41-42) –, constata-se que o autor  
(A) comportava-se de modo nostálgico. 
(B) era fortemente apegado ao objeto.
(C) carregava consigo objetos inusitados.
(D) tinha muito cuidado com seus pertences.
(E) apresentava um perfil marcado pelo egoísmo.

15
O termo mastodôntico, em “tenho um PC mastodôntico, 
contemporâneo das cavernas da informática” (. 6-8), pode 
ser substituído, sem prejuízo do sentido do trecho, por
(A) enorme
(B) potente
(C) grotesco
(D) funcional
(E) imponente

16
No que diz respeito à norma-padrão da língua, a frase 
cujo verbo em destaque apresenta regência adequada é:
(A) A lembrança da infância implica na volta de bons mo-

mentos.
(B) Estojos de madeira e lápis coloridos eram os objetos 

que os alunos mais gostavam.
(C) As minhas mais marcantes lembranças sempre che-

gam aonde vou.
(D) Quando necessário, os instrutores assistem aos usu-

ários da nova tecnologia, e essa ajuda é fundamental 
para muitos.

(E) Os alunos de hoje preferem mais o laptop do que 
lápis e canetas.
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A frase em que a colocação do pronome oblíquo obedece 
aos ditames da norma-padrão é:
(A) Abri o estojo, cheirando-o por um longo tempo. 
(B) Seria-lhe útil ter um notebook de última geração. 
(C) Me fascinou reviver o tempo de minha primeira in-

fância.
(D) O que lembrou-lhe o estojo escolar foi o novo 

notebook. 
(E) Conforme abria-o, sentia seu cheiro agradável cada 

vez mais forte. 

18
O trecho que tem seu sentido inviabilizado pela inversão 
na ordem de suas orações é
(A) Quando as velhas lembranças insistem em voltar, pre-

cisamos aceitar a realidade.
(B) À medida que envelhecemos, valorizamos mais as 

lembranças do passado. 
(C) Para que possamos viver bem o presente, temos de 

valorizar o passado. 
(D) Como tudo aconteceu muito rapidamente, não notei 

sua ausência.
(E) Embora seja sempre uma aliada, a tecnologia afasta 

as pessoas.

19
A frase em que a concordância nominal do elemen-
to em destaque se dá de acordo com as regras da 
norma-padrão é:
(A) As lembranças e o saudosismo são dolorosas.
(B) As pessoas não deveriam ficar sós no final da vida.
(C) Caixas de notebook não têm nada de encantadora.
(D) É desnecessário a tristeza causada por boas lem-

branças. 
(E) Temos de ficar em alertas para não sofrermos com o 

saudosismo.

20
O acento grave indicativo de crase é necessário e está 
empregado de acordo com a norma-padrão em:
(A) É bom manter-nos à distância de dez passos.
(B) O sol estava à pino e precisamos nos proteger do 

calor.
(C) A volta à Portugal, seu país natal, fez meu pai muito 

feliz.
(D) Com muito esforço, os idosos acompanham às novas 

tecnologias.
(E) Sempre reconhecemos àqueles que são nossos ver-

dadeiros amigos.

INFORMÁTICA BÁSICA II
21
Segundo a Microsoft, o Windows 8 disponibiliza a 
possibilidade de armazenar em cache os arquivos ou fazer 
backups de diferentes versões dos mesmos. Esse recurso 
se chama Histórico de Arquivos e vem desabilitado por 
default.
Esse recurso exige um(a)
(A) disco em rede, não permitindo discos externos.
(B) disco externo ou em rede, não sendo necessária uma 

conta OneDrive.
(C) disco externo, não permitindo discos em rede.
(D) disco externo, ou em rede, sendo necessária também 

uma conta OneDrive.
(E) conta OneDrive, não permitindo discos externos ou 

em rede.

22
A Figura abaixo mostra uma planilha Excel com duas ta-
belas. A primeira tabela representa uma escala de preços 
pagos por quilômetro até uma certa distância para o trans-
porte de certo material. Por exemplo, se o transporte for 
de 54 km, serão pagos R$ 8,00 por quilômetro. A segunda 
tabela foi criada para calcular imediatamente o preço de 
um transporte, dada uma distância.

Que fórmula pode ser usada na célula B5 para calcular o 
valor desejado?
(A) =HLOOKUP(A5;B1:E2;2;TRUE)*A5 
(B) =HLOOKUP(B1:E2;A5; 2;TRUE)*A5
(C) =HLOOKUP(A5;B1:E2;2;FALSE)*A5
(D) =VLOOKUP(A5;B1:E2;2;TRUE)*A5
(E) =VLOOKUP(B1:E2;A5; 2;TRUE)*A5

23
Ao analisar uma reclamação sobre uma aplicação Web 
que não funcionava bem em um computador específico, 
cuja configuração de software é muito antiga, um aten-
dente de Help Desk suspeitou que o problema fosse a 
versão do JavaScript disponível no navegador Chrome 
desse computador.
Para obter um relatório que inclui a versão do JavaScript 
sendo executado (Como em “JavaScript: V8 7.5.288.30”), 
o que esse atendente deve digitar no campo destinado à 
URL?
(A) chrome://javascript
(B) chrome://process-internals
(C) chrome://settings
(D) chrome://status
(E) chrome://version
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24
Um cliente de correio-eletrônico, como o Mozilla 
Thunderbird, pode acessar suas caixas de mensagem por 
dois protocolos básicos. 
Qual protocolo realiza o sincronismo entre o cliente e o 
servidor de e-mail, replicando as ações de leitura ou troca 
de diretório no servidor e permitindo que as mensagens 
sejam guardadas tanto na máquina local quanto no ser-
vidor?
(A) IMAP
(B) NNTP
(C) POP3
(D) SMTP
(E) TCP/IP

25
A Autoridade Certificadora (AC) emite certificados digitais 
com o objetivo de atestar a associação entre uma chave 
pública e uma entidade que pode ser uma pessoa física, 
pessoa jurídica, cliente de rede ou servidor de rede.
Quando um certificado é emitido para uma pessoa física, o 
certificado digital contém a assinatura digital apenas da(o)
(A) pessoa física.
(B) AC.
(C) pessoa física e da AC.
(D) estação na qual o certificado será usado.
(E) sevidor que exige o certificado digital.

LEGISLAÇÃO II
26
P obtém aprovação para ingressar no serviço público fede-
ral, tendo tomado posse e entrado em exercício nos prazos 
legais. Sendo profissional altamente qualificado na sua área 
de conhecimento, logo após entrar em exercício, também 
logra aprovação para cursar mestrado no exterior do país. 
Baseado na Lei no 8.112/1990, P requer licença com venci-
mentos para manter seu vínculo com o serviço público. 
O referido estatuto do servidor, no caso de período em 
que ocorre o estágio probatório, veda a concessão de li-
cença para
(A) capacitação
(B) acompanhar cônjuge
(C) tratar doença
(D) serviço militar
(E) atividade política

27
F é servidor da UNIRIO e tem ciência de que ocorrerá va-
cância simultânea dos cargos de Reitor e de Vice-Reitor. 
Para emitir nota com informações para seus colegas, con-
sulta o Estatuto da UNIRIO e verifica que o referido instru-
mento normativo determina que a indicação para respon-
der pela reitoria cabe ao
(A) Conselho Acadêmico  
(B) Conselho Docente
(C) Conselho Universitário 
(D) Conselho de Extensão
(E) Conselho de Pesquisa

28
Q é servidor público e postulou readaptação por ter sofri-
do limitações que impediriam o exercício no cargo públi-
co originário que ocupava. Ao submeter-se à inspeção de 
saúde, foi diagnosticado como totalmente incapaz para o 
serviço público. 
Nesse caso, nos termos da Lei no 8.112/1990, o servidor 
Q será
(A) exonerado 
(B) demitido
(C) disponibilizado
(D) aposentado
(E) retornado

29
O servidor público W foi demitido do serviço público, após 
processo administrativo disciplinar. Inconformado, ele 
propôs ação judicial, buscando o retorno ao serviço pú-
blico, tendo obtido decisão favorável, após dez anos de 
duração do processo. 
Nos termos da Lei no 8.112/1990, quando invalidada a de-
missão por decisão judicial, ocorre a denominada
(A) reinclusão
(B) reintegração
(C) recondução
(D) revisão
(E) repristinação

30
K, cidadão no pleno exercício dos seus direitos políticos, 
requereu a um certo órgão público o reconhecimento de 
determinado benefício a que, no seu entender, faria jus. 
Ao procurar informações no órgão competente, recebeu 
a noticia de que seu requerimento tinha grande probabili-
dade de ser deferido, embora o agente público que havia 
fornecido tal informação já tivesse ciência de que houvera 
o seu indeferimento. 
Nesse caso, consoante as normas do Decreto 
no 1.171/1994, o tal agente público que prestou essa 
informação a K violou o direito à
(A) capacidade 
(B) existência 
(C) verdade
(D) fraternidade
(E) ambiência 

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31
Um paciente de 56 anos, com diabetes mellitus tipo 2 desde os 40 anos, foi diagnosticado há 3 meses com doença renal 
crônica e cardiopatia isquêmica grave, sendo submetido a uma angioplastia coronariana com stent, sem complicações. 
Exame: PA 190 x 105 mmHg, FC 82 bpm, IMC 35,5 Kg/m2. Exames complementares: glicemia 182mg%, HbA1C 8,3%,
creatinina 1,30 mg%, TFG (CKD-EPI) 61mL/min, Na 140 mEq/L, K 5,3 mEq/L, LDL-colesterol 144 mg% e albuminúria 375 mg/g
de creatinina. Foi orientada dieta, estava em uso de sinvastatina 10 mg/dia, anlodipino 10 mg/dia, losartana potássica 100 mg/dia, 
metformina 1000 mg/dia e gliclazida 60 mg/dia.
Considerando-se a necessidade de melhorar o controle glicêmico, o peso e/ou o risco cardiovascular do paciente, dentre 
as categorias de fármacos abaixo, a que pode ser adicionada para esse fim é:
(A) Biguanida
(B) Sulfonilureia
(C) Inibidor do transportador SGLT2 
(D) Agonista da dipeptidil-peptidade 4 - DDP4
(E) Inibidor do peptídeo glucagon-like - GLP-1

32
As proteinúrias de origem tubular ocorrem quando a função glomerular está normal, mas os túbulos proximais apresentam 
alterações que podem levar à diminuição da reabsorção ou ao catabolismo de algumas proteínas filtradas, causando au-
mento, em graus variados, na sua excreção.
Sabendo-se que a dosagem urinária dessas proteínas é um importante elemento do diagnóstico, qual proteína abaixo é 
mais útil para avaliar um paciente com uma doença tubular?
(A) Albumina 
(B) Imunoglobulina IgG4
(C) Podocina
(D) Cistatina C
(E) Beta-2-microglobulina

33
Uma paciente de 60 anos com história de doença renal crônica (DRC) secundária à hipertensão arterial foi aten-
dida com edema dos membros inferiores, palidez e cansaço. Exames complementares: creatinina 1,85 mg%,
TFG estimada (CKD-EPI) 34,8 mL/min, hemoglobina 11,2 g%, potássio 5,6 mEq/L, cálcio 9,2 mg%, fósforo 5,2 mg%, bicar-
bonato 21 mEq/L e albuminúria 415 mg/24h.
Considerando-se a necessidade de classificação e definição do tratamento, em qual estágio da DRC se encontra a pacien-
te, usando-se como base a TFG, e a excreção urinária de albumina? 
(A) G3b - A3
(B) G3a - A2 
(C) G4  - A3
(D) G5 - A2
(E) G2 - A3

34
Uma paciente adulta foi admitida com história de palidez, artralgias, edema dos membros inferiores e hipertensão arterial. 
Os exames mostraram: Hb 9,3 g%, leucócitos 4100/mm3, plaquetas 95.000/mm3, VHS 105 mm, creatinina 3,75 mg%, 
albumina 2,5 g%, colesterol 274 mg%. FAN 1/1280, anti-dsDNA positivo e C3 42 mg%. Urina: EAS: proteínas ++/4+, com 
hemácias 40/campo, proteinúria 7,2g/24h. Com diagnóstico inicial de uma glomerulonefrite, realizou uma biópsia renal 
cujo laudo mostrou, na microscopia óptica, uma intensa proliferação celular endocapilar e extracapilar glomerular difusa, 
ocupando mais de 50% dos glomérulos, com intensos depósitos imunes subendoteliais e proliferação mesangial. 
Devido à gravidade da paciente, bem como aos achados da biópsia, deve-se indicar corticoterapia associada a qual droga 
imunossupressora, entre as citadas abaixo, para indução do tratamento? 
(A) Azatioprina
(B) Timoglobulina
(C) Ciclofosfamida
(D) Cloroquina
(E) Metotrexato
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Considere-se a descrição da seguinte doença: é definida como uma vasculite sistêmica, caracterizada por um processo 
inflamatório granulomatoso necrotizante e eosinofílico, frequentemente envolvendo o trato respiratório superior, vasculite 
de pequenos e médios vasos, comumente associada a asma e eosinofilia, além da presença do anticorpo anticitoplasma 
dos neutrófilos (ANCA), particularmente quando associada com glomerulonefrite.
O quadro descrito acima é mais característico da
(A) Púrpura de Henoch-Schönlein
(B) Poliangiite microscópica
(C) Granulomatose de Wegener
(D) Doença de Kavasaki
(E) Sídrome de Churg-Strauss

36
Uma paciente com diagnóstico de diabetes e hipertensão arterial há 15 anos foi referenciada para avaliação no ambulatório. 
Informou que teve algumas culturas de urina positivas e, mesmo assintomática, usou diferentes antibióticos, sem sucesso 
na erradicação da infecção. Exames atuais: glicose 145 mg%, HbA1C 7,5%, creatinina 1,35 mg%, EAS: proteínas +/4+,
piúria intensa, sem hematúria. A ultrassonografia mostrou rins de tamanho normal, bexiga sem alterações e com resíduo 
urinário de 100 mL. A cultura de urina atual revelou crescimento >100.000 ufc de Escherichia coli, sem sintomatologia. 
Com base no caso da paciente, a medida mais recomendada é
(A) usar novo antibiótico por 7 a 14 dias, orientado pela cultura de urina.
(B) iniciar quimioprofilaxia com nitrofurantoína ou uma sulfa por 6 a 12 meses.
(C) iniciar um modulador da contratilidade vesical para uso contínuo.
(D) evitar o tratamento com antibiótico de rotina, exceto na existência de gravidez ou procedimento de instrumentação 

urinária.
(E) indicar um diurético visando a aumentar o fluxo urinário.

37
A nefrotoxicidade a drogas é um dos maiores desafios para o clínico, exigindo-se dele conhecimento e experiência para 
a sua identificação. A função renal obedece a várias etapas fisiológicas, como filtração glomerular, reabsorção e secreção 
tubular, excreção, regulação da água, equilíbrio ácido-base e eletrolítico, além de função endócrina. Diferentes drogas 
podem atuar comprometendo uma ou mais dessas etapas, com gravidades distintas.
Considerando-se a importância do conhecimento da ação de algumas drogas, associe o nome da droga com o respectivo 
efeito renal, apresentado a seguir.

I – Tacrolimo
II – Aminoglicosídeo
III – Etilenoglicol

P – Diabetes insipidus, ATR distal incompleta e NTIC
Q – Acidose metabólica, aumento do osmolal GAP e hiperoxalúria
R – Vasoconstricção, hiperuricemia e microangiopatia trombótica
S – Necrose tubular aguda, poliúria, síndrome de Fanconi-like

As associações corretas são:

(A) I – P, II – Q, III – S
(B) I – Q, II – R, III – S
(C) I – R, II – S, III – P
(D) I – R, II – S, III – Q
(E) I – S, II – R, III – P

Dado:
• ATR=acidose tubular renal
• NTIC=nefropatia tubulointersticial crônica

38
Uma mulher de 62 anos foi internada com quadro de fraqueza muscular, palidez cutânea e vômitos. PA 160 x 100mmHg, 
edema moderado dos membros inferiores. AC com RCR em 3T e AR com estertores crepitantes nas bases dos pul-
mões. Relata que foi fumante por 20 anos. Exames complementares: ureia 178mg%, creatinina 8,5mg%, Na 130mEq/L, 
K 6,5mEq/L, Cloro 95mEq/L. Gasometria: pH 7,27, PCO2 34,0mmHg, HCO3 14mEq/L, BE – 11mEq/L, Sat. O2 98%. 
Baseando-se no caso acima, conclui-se que o distúrbio do equilíbrio ácido-base presente é
(A) acidose metabólica simples
(B) acidose respiratória simples
(C) alcalose metabólica e acidose respiratória primárias
(D) acidose metabólica e alcalose metabólica primárias
(E) acidose metabólica e acidose respiratória primárias
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Uma criança de 11 anos deu entrada na emergência com história de dor de garganta há 10 dias, edema dos membros 
inferiores e urina escura, nos últimos 2 dias. Exame físico: PA 140 x 90 mmHg, FC 115 bpm, AC com RCR em 3T, AR com 
estertores subcrepitantes nas bases pulmonares. Exames complementares: Hb 13g%, leucócitos 12.500/mm3, plaquetas 
275.000/mm3, VHS 56 mm, creatinina 0,65 mg%, glicemia 82 mg%, sódio 136 mEq/L, potássio 4,5 mEq/L e EAS: hemácias 
incontáveis, piócitos 4-5/campo, raros cilindros hemáticos, proteínas +/4+.
Com base na principal hipótese diagnóstica para essa criança, conclui-se que
(A) a evolução para insuficiência renal aguda é bastante frequente nesses casos.
(B) a imunofluorescência desses casos mostra comumente depósitos típicos de C3 e IgG, em padrão granular difuso no 

mesângio e nas paredes capilares glomerulares. 
(C) o quadro é característico de síndrome nefrótica, pela deposição linear de imunoglobulinas e complemento difusamente 

nas paredes capilares. 
(D) as frações C3 e CH50 do complemento são, ao contrário do C4 e C1Q, aumentadas.
(E) anticorpos como anti-DNase B, anti-hialuronidase e antiestreptoquinase são reduzidos em até 75% dos casos.

40
Um paciente jovem, usuário de drogas, deu entrada na emergência em coma e não havia quaisquer informações prévias 
sobre sua saúde. Exame físico: paciente em coma, corado, sem edemas, PA 110 x 70 mmHg, FC 82 bpm, AC: RCR em 2T, 
AR: MV normal em ambos os pulmões. Exames complementares: glicemia 90 mg%, ureia 12 mg%, creatinina 0,55 mg%,
sódio sérico 105 mEq/L, potássio 4,2 mEq/L, cloro 85 mEq/L, bicarbonato sérico 26,5 mEq/L. Osmolalidade sérica
217 mOsm/Kg. Sódio urinário 70 mEq/L, osmolalidade urinária 650 mOsm/Kg. TC do crânio: sinais de edema cerebral, 
sem AVE ou massas.
Com base no quadro acima, a conclusão adequada é a seguinte:
(A) a hiponatremia do paciente pode ser classificada como isotônica e euvolêmica.
(B) a oferta de solução salina a 0,9%, em grande volume, corrige a hiponatremia.
(C) a causa mais provável da hiponatremia é a insuficiência adrenal aguda.
(D) o quadro é mais característico de secreção inapropriada do hormônio ADH.
(E) o uso de uma droga análoga ao ADH pode reverter a hiponatremia do paciente.

41
A doença renal crônica (DRC), ao progredir para suas fases mais avançadas, pode causar retenção de vários solutos, co-
nhecidos como toxinas urêmicas, capazes de influenciar ou causar disfunção em órgãos ou sistemas, o que, clinicamente, 
configura a síndrome urêmica. Múltiplos solutos acumulados na DRC têm características variadas, como peso molecular 
e capacidade de causar disfunção orgânica. 
Associe as substâncias com suas características, apresentadas a seguir.

I – Creatinina
II – FGF-23
III – PTH 
IV – 2-microglobulina

P – Substância que apresenta baixa toxicidade, retida na progressão da DRC, impor-
tante marcador de função renal, peso molecular de 113 Da.

Q – Substância precursora de algumas guanidinas, solúvel em água, marcador de 
retenção e remoção de solutos em diálise, peso molecular de 60 Da.

R – Substância secretada pelos osteoblastos e osteócitos em resposta a hiperfosfate-
mia e calcitriol, induz fosfatúria, inibe a 1α-hidroxilase, peso molecular 26.000 Da.

S – Substância secretada em resposta a hiperfosfatemia, hipocalcemia e redução do 
calcitriol; pode causar neuropatia e prurido urêmico, peso molecular de 9.000 Da.

T – Substância amiloide, envolvida com sistema osteoarticular e túnel do carpo, rela-
cionada com maior mortalidade cardiovascular, peso molecular 11.800 Da.

As associações corretas são:
(A) I – P, II – R, III – S, IV – T
(B) I – P, II – R, III – S, IV – Q
(C) I – Q, II – S, III – T, IV – P
(D) I – S, II – P, III – R, IV – Q
(E) I – T, II – Q, III – S, IV – R

Dado:
• FGF-23 = fator de crescimento fi broblástico 23
• PTH = paratormônio
• Da = dalton
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Um paciente de 36 anos foi encaminhado para avaliação. Tem hipertensão e edema dos membros inferiores há 6 meses. 
Ao exame: presença de anasarca, palidez ++/4+, PA 160 x 105 mmHg, Peso 105 Kg. Exames complementares: glicose
97 mg%, Hb 10,5 g%, ureia 80 mg%, creatinina 1,55 mg%, TFG estimada 53 mL/min, colesterol 350 mg%, albumina
1,7 g%, Na 138 mEq/L, K 5,2 mEq/L. EAS: hemácias 20-25/campo, Hb +, PTN ++++/4+. Urina de 24h: PTN 12,5 g. Exa-
mes sorológicos: Fator antinuclear negativo, C3, C4, CH50 sem alterações e marcadores virais B, C e HIV negativos. US 
revelou rins de tamanho normal, com relação corticomedular preservada. Foi realizada biópsia renal, conclusiva para glo-
meruloesclerose segmentar e focal primária (GESF).
Em relação à doença renal do paciente, sua evolução e condução, conclui-se o seguinte:
(A) inibidores da ECA ou bloqueadores do receptor da angiotensina II estão indicados quando PA > 140 x 90 mmHg ou se 

houver proteinúria na faixa nefrótica. 
(B) o tratamento deve ser feito com corticoide e, em caso de resistência, ciclofosfamida por 12 a 24 meses.
(C) o uso de inibidores da calcineurina deve ser evitado na presença de doença intersticial grave e avançada, na biópsia, 

ou com TFG < 30 mL/min/1,73 m2. 
(D) em todos os pacientes com GESF, independentemente da proteinúria e TFG, o tratamento deve incluir um ciclo de 

corticoide e uma droga citostática. 
(E) nos pacientes tratados e com resposta adequada, o objetivo final é a remissão completa da proteinúria para valores 

entre 1,0 e 3,5 g/dia. 

43
Um paciente adulto jovem, com história de obesidade prévia, foi submetido a uma cirurgia bariátrica há 3 anos e recen-
temente foi encaminhado ao nefrologista com relato de cálculos renais recorrentes, já tendo realizado, no último ano, 3 
procedimentos cirúrgicos para retirada de cálculos. 
Considerando-se que esse paciente, pela taxa de recorrência, necessita de uma detalhada investigação para a definição 
da etiologia dos cálculos, bem como um plano terapêutico adequado, conclui-se o seguinte:
(A) a possível causa da litíase é oxalato de cálcio, com maior frequência nesses casos e responde pela grande maioria dos 

cálculos de cálcio. 
(B) a causa mais provável da litíase é ácido úrico, que responde por mais de 60% de todos os cálculos. 
(C) a ingestão excessiva de vitaminas A e E pode causar maior formação dos cálculos, principalmente se a etiologia for 

estruvita. 
(D) a alcalinização urinária com citrato ou bicarbonato de sódio, mantendo pH urinário de 8 a 9, é essencial na prevenção 

de novos cálculos de cálcio. 
(E) a utilização da furosemida para reduzir a calciúria e minimizar a formação de novos cálculos de cálcio é usualmente 

indicada. 

44
A injúria renal aguda refere-se a uma rápida diminuição da função renal, resultando em  aumento da ureia, creatinina e de 
outros produtos nitrogenados, desregulação do volume corporal, eletrólitos e ácido-base. Frequentemente contribui para 
falência de outros órgãos e sistemas, sendo associada com o aumento da morbidade e mortalidade dos pacientes, muito 
embora, nas últimas décadas, essa doença continue sendo um enorme  desafio para o médico. 
Partindo-se dessas informações preocupantes, tem-se o seguinte sobre a injúria renal aguda:
(A) é definida, segundo o KDIGO, pelo aumento da creatinina ≥1 mg%/24h ou 2,5 vezes a creatinina basal ou fluxo

urinário > 1 mL/Kg/hora nas primeiras 24 h.
(B) segundo os critérios do KDIGO é classificada em estágios de 1 a 5, de acordo com a taxa de filtração glomerular.
(C) os diuréticos, especialmente de alça, são indicados para todos os pacientes, independentemente da diurese, por me-

lhorar o prognóstico da doença.
(D) a injúria renal na sepse, entre outras causas, pode ocorrer por hipotensão sistêmica, vasoconstrição direta, hormônios 

vasoativos, radicais livres e citocinas inflamatórias.
(E) as principais alterações renais na necrose tubular aguda são a necrose das paredes capilares, mácula densa e túbulos 

proximais, poupando o espaço intersiticial. 
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Um paciente adulto foi encaminhado para avaliação de edema, hipertensão e hematúria. Seu médico, após uma longa 
investigação, indicou uma biópsia renal, cujo resultado, à microscopia óptica (MO), foi conclusivo para uma glomerulone-
frite membranoproliferativa (GNMP). Havendo dúvidas sobre a exata etiologia de sua doença, a avaliação do material pela 
imunofluorescência (IF) mostrou uma extensa deposição do complemento C3 nas paredes capilares e no mesângio, mas 
sem depósito de imunoglobulinas. 
Levando-se em conta o diagnóstico da doença, à MO e IF, a causa mais provável da glomerulonefrite é a seguinte:
(A) infecção bacteriana ou viral crônica
(B) mutação ou anticorpo contra proteínas reguladoras do complemento
(C) glomerulonefrite crioglobulinêmica
(D) doença autoimune
(E) doença linfoproliferativas

46
Os pacientes com doença renal crônica (DRC) progressiva estão fortemente associados com aumento da morbidade e 
mortalidade, principalmente por doenças cardiovasculares, como AVE e infarto miocárdico, tendo maior risco de evoluir 
para óbito por essas causas do que de evoluir para doença renal crônica avançada e necessidade de diálise.
Com o objetivo de minimizar ou barrar a progressão da DRC e a mortalidade cardiovascular, qual medida abaixo é mais 
eficaz? 
(A) Inibidor da ECA ou bloqueador do receptor da angiotensina II.
(B) Tiazídico ou antagonista da aldosterona, independentemente da função renal.
(C) Estimuladores da eritropoese, mantendo a Hb entre 12,5g% e 13,5g%.
(D) Controle da PA com alvo  de 140x80 mmHg a 150x90mmHg e albuminúria < 150mg/dia.
(E) Estatina ou fibrato, objetivando manter o LDL-colesterol entre 130 mg% e 150 mg%.

47
Vários autores têm documentado uma forte associação entre a doença cardíaca e a renal, com clara evidência de que a 
frequência de morte súbita cardíaca em pacientes com doença renal crônica (DRC), especialmente em diálise, é diferen-
te do que se verifica na população em geral, envolvendo mecanismos distintos e complexos, tais como doença arterial 
coronariana, disfunção endotelial, doença microvascular, dislipidemia, inflamação, alterações eletrolíticas e calcificações 
vasculares.
Sabendo-se ser fundamental a prevenção da morte súbita cardíaca na DRC, para evitar óbitos precocemente, qual classe 
de drogas pode ser mais eficaz?  
(A) Bloqueadores do canal de cálcio diidropiridínicos
(B) Alfa-bloqueadores de ação central
(C) Beta-bloqueadores
(D) Diuréticos de alça
(E) Inibidores do receptor da renina

48
O acometimento renal em pacientes infectados pelo HIV mudou substancialmente após a introdução do esquema antirre-
troviral de alta eficiência. 
Múltiplas formas de acometimento renal nesses pacientes são atualmente mais bem compreendidas, e nesse sentido é 
importante reconhecer que
(A) a nefropatia induzida pelo vírus HIV (HIVAN) está fortemente associada à raça branca e ao polimorfismo do gene da 

apolipoproteína L1.
(B) a nefropatia por IgA associada ao HIV possui pior prognóstico, com perda expressiva de função renal na maioria dos 

pacientes por ela acometidos.
(C) os casos de GESF não colapsante podem estar relacionados a menor carga viral e suscetibilidade genética individual.
(D) a microangiopatia trombótica relacionada ao HIV se manifesta, em geral, de forma mais branda, com curso autolimita-

do e boa resposta com início de terapia antirretroviral.
(E) a coinfecção pelos vírus da hepatite B e da hepatite C possui efeito protetor paradoxal na nefropatia por imunocomple-

xos em pacientes com HIV.
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Paciente de 62 anos, sexo masculino, encontra-se em 
investigação de síndrome nefrótica. Apresenta função 
renal preservada e complemento sérico normal. Foi 
submetido a biópsia renal, cujo aspecto na microscopia 
óptica com 15 glomérulos é de espessamento difuso 
da membrana basal glomerular com visualização de 
espículas e depósitos granulares difusos de IgG e C3 
em alças capilares observados na imunofluorescência. 
O rastreio para causas secundárias foi negativo, e, no 
sangue, foi detectada presença do anticorpo anti-PLA2R. 
Quanto à evolução e seguimento dessa doença, tem-se 
que
(A) o tratamento específico com imunossupressores deve 

ser estabelecido de forma precoce nas formas primá-
rias dessa doença.

(B) a remissão espontânea parcial ou completa raramen-
te ocorre.

(C) a remissão completa é caracterizada por proteinúria 
inferior a 1g em 24horas.

(D) a redução do nível dos anticorpos anti-PLA2R pode 
anteceder a remissão clínica e redução da proteinúria.

(E) pacientes com maior intensidade da proteinúria e me-
nor excreção de IgG na urina (proteinúria mais seleti-
va) possuem pior prognóstico.

50
Paciente de 56 anos, sexo feminino, está em investigação 
de tumoração abdominal para a qual foi indicado exame 
de ressonância magnética do abdome com gadolíneo. Há 
10 anos, realizou doação de rim esquerdo para seu filho e 
possui controle regular com nefrologista. Exames realiza-
dos recentemente revelam Clearance de creatinina (ClCr) 
= 72mL/min/1.73m2., estimado pelo CKDEPI e confirmado 
com clearance medido em urina 24 horas.
Antes de agendar o exame, a paciente opta por entrar em 
contato com seu nefrologista, que recomenda adequada-
mente a realização do exame
(A) sem uso de gadolíneo, uma vez que possui ClCr<90mL/

min/1.73m2 e, portanto, risco aumentado para fibrose 
sistêmica nefrogênica.

(B) sem uso de gadolíneo, uma vez que possui rim único o 
que configura risco para fibrose sistêmica nefrogênica.

(C) com gadolíneo, uma vez que possui ClCr>60mL/
min/1.73m2, o que configura baixo risco para fibrose 
sistêmica nefrogênica.

(D) condicionada à hidratação com solução salina pré e 
pós administração do gadolíneo para reduzir o risco 
de fibrose sistêmica nefrogênica.

(E) condicionada à hidratação com solução bicarbonata-
da pré e pós-administração do gadolíneo para reduzir 
o risco de fibrose sistêmica nefrogênica.

51
Paciente de 53 anos, submetida a transplante renal 
doador falecido há 3 meses por nefropatia hipertensiva, 
sem intercorrências desde seu pós-operatório, faz uso 
regular de Omeprazol 20mg/dia por DRGE há mais de 
3 anos. Demais medicamentos em uso incluem: Anlodipina 
5mg/d, Losartan 50mg/d, Prednisona 5mg/d, Micofenolato 
sódico 360mg 3x/dia e Tacrolimus 8mg/dia. Possui exames 
laboratoriais recentes que revelam: Ureia = 42mg/dL 
Creatinina = 1,1 mg/dL K+ = 4,2 mEq/L Na+ = 140 mEq/L 
e Mg2+ = 1,0mg/dL. O nefrologista que a acompanha opta 
por suspender o Omeprazol como potencial causador do 
distúrbio eletrolítico atual. 
O medicamento em uso, que também pode estar forte-
mente envolvido no atual distúrbio apresentado, é
(A) Tacrolimus
(B) Micofenolato sódico
(C) Anlodipina
(D) Losartan
(E) Prednisona

52
A hemodiálise pode ser indicada nas intoxicações por 
substâncias passíveis de remoção por esse método, 
quando há piora clínica progressiva, apesar das medidas 
de suporte instituídas. 
São passíveis de remoção pelos métodos dialíticos as 
substâncias que apresentem
(A) peso molecular > 500 dáltons
(B) baixa solubilidade em água (lipofilia)
(C) alta ligação a proteínas plasmáticas
(D) alto clearance dialítico em relação ao clearance cor-

poral total
(E) alto volume de distribuição ( >1L/kg )

53
Paciente de 62 anos, sexo feminino, em diálise peritoneal 
(APD) há 7 anos, com boa adequação dialítica no perío-
do, apresenta há cerca de 3 meses mudança do hábito 
intestinal com tendência a constipação, perda de apetite, 
aumento de volume abdominal por ascite e perda de 4kg 
no período. Rastreio para neoplasia foi negativo. Tomo-
grafia de abdome revela ascite moderada, espessamento 
significativo da membrana peritoneal com áreas de calci-
ficação e múltiplas aderências ao mesentério. O diagnós-
tico de peritonite esclerosante encapsulante é interrogado 
pela equipe assistente. 
Apesar de tratar-se de uma condição rara, alguns fatores 
de risco já foram identificados, e, dentre eles, o mais re-
levante é o(a)
(A) uso abusivo de anti-inflamatórios não esteroidais
(B) tempo em diálise peritoneal maior que 5 anos
(C) coinfecção pelos vírus da hepatite B e da hepatite C
(D) idade > 60 anos
(E) infecção pelo vírus HIV
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54
Paciente de 52 anos, sexo masculino, possui DM2 há 
5 anos, em uso regular de sitagliptina e metformina. 
Além disso, faz uso de terapia antirretroviral (zidovudina, 
lamivudina, atazanavir) há 6 anos devido a infecção por 
HIV, apresentando carga viral indetectável e bons níveis 
de CD4 em seus exames de acompanhamento. Deu 
entrada na emergência com quadro de cólica renal, e, 
após ser medicado com terapia expulsiva, elimina cálculo 
urinário de 5mm que foi submetido a análise. O laudo da 
referida análise aponta para cristalização secundária a 
medicamento.
Dentre os medicamentos em uso regular, aquele que pode 
cursar com cristalização no espaço urinário é
(A) Sitagliptina
(B) Metformina
(C) Zidovudina
(D) Lamivudina
(E) Atazanavir

55
Paciente de 56 anos, sexo masculino, em acompanha-
mento regular com Nefrologista há 3 anos por nefropatia 
diabética e hipertensiva, faz uso regular de Losartan 
50mg/d, Anlodipina 5mg/d, Atorvastatina 20mg/ e Insulina 
NPH em duas tomadas diárias. Exames realizados há 1 ano 
revelam ClCr estimado pelo CKDEPI = 36ml/min/1.73m2. 
Exames atuais revelam ClCr = 29ml/min/1.73m2 (CKDEPI), 
proteinúria em urina 24horas = 700mg/24horas, Hb =11g/dL, 
Bicarbonato sérico = 19mmol/L. 
Com relação à progressão da doença renal crônica e às 
principais ações a serem tomadas nesse momento, con-
sidera-se que
(A) o paciente em questão deve ser considerado de pro-

gressão acelerada, dado o declínio do ritmo de filtra-
ção glomerular maior que 5mL/min/1.73m2/ano.

(B) a suspensão do BRA (Losartan) deve ser considerada 
diante da proteinúria inferior a 1g/24h e o estágio atual 
de DRC. 

(C) a reposição com eritropoietina semanal deve ser 
iniciada a fim de manter níveis de Hb próximos de 
12,5g/dL.

(D) os níveis de bicarbonato sérico entre 18-20mmol/L de-
vem sem mantidos através de suplementação, a fim 
de retardar a progressão da DRC.

(E) os níveis tensionais iguais ou inferiores a 140x90mmHg 
devem ser mantidos como alvo terapêutico para retar-
dar a progressão de função renal.

56
Paciente de 28 anos, sexo masculino, procura assistên-
cia com nefrologista pela primeira vez, devido a histórico 
familiar materno estabelecido de doença renal policísti-
ca autossômica dominante. O paciente possui exames 
de imagem recente que denotam múltiplos cistos renais 
(5 em cada rim) e hepáticos de pequeno tamanho. O vo-
lume renal total estimado em ressonância magnética de 
abdome foi de 780mL. Creatinina atual = 1,33 mg/dL. O 
paciente deseja aconselhamento, com relação às mani-
festações renais e extrarenais de sua doença.  
Faz parte desse aconselhamento, feito pelo nefrologista, 
considerar que a(o)
(A) frequência de nefrolitíase é maior entre pacientes que 

possuem doença renal policística quando compara-
dos à população geral.

(B) rastreio de aneurismas intracranianos deve ser feito 
de rotina, anualmente.

(C) fato de possuir doença hepática associada sugere que 
futuramente deve apresentar redução da função hepá-
tica, conforme aumentar o número de cistos locais.

(D) rastreio para neoplasia renal deve ser feito regular-
mente, devido ao maior risco de tumores renais nessa 
população.

(E) desenvolvimento de hipertensão arterial é comum, e 
serão evitados medicamentos que bloqueiam o siste-
ma renina-angiotensina-aldosterona no seu manejo.

57
Paciente de 64 anos, sexo masculino, possui DRC devido 
à nefropatia diabética e hipertensiva, tendo iniciado há 
2 semanas hemodiálise intermitente (HD) em clínica 
satélite, 3x/semana com duração atual de 4 horas/sessão, 
através de FAV confeccionada em membro superior 
esquerdo. Apresenta um melhor controle volêmico e 
metabólico após início de hemodiálise regular, porém 
mantém queixa de fadiga e cansaço aos médios esforços. 
Exames laboratoriais revelam Hb = 8,8 g/dL com padrão 
normocítico normocrômico, Ferritina = 180ng/mL e saturação 
de transferrina = 18%. Contagem de reticulócitos e níveis 
de ácido fólico e vitamina B12 dentro da normalidade. 
Demais dados relacionados à avaliação clínica do paciente 
apontam para anemia relacionada à própria doença renal 
crônica. 
Dessa forma, a melhor estratégia inicial para manejo tera-
pêutico da anemia é
(A) sacarato de hidróxido de ferro 100mg IV por 10 sessões 

consecutivas
(B) sacarato de hidróxido de ferro 100mg IV a cada 15 dias
(C) sacarato de hidróxido de ferro 50mg IV 1x semana
(D) eritropoetina 150U/kg SC após cada sessão de HD
(E) eritropoetina 100U/kg SC após cada sessão de HD
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58
Paciente de 36 anos, com histórico de litíase de repetição, 
procura assistência médica com nefrologista para 
prevenção de novos episódios. Possui TC de abdome e 
pelve que revela litíase bilateral (3 cálculos de até 6mm 
em cada rim), além de nefrocalcinose moderada e aspecto 
de rim espongiomedular. Os exames de sangue revelam: 
U=32mg/dL, Cr=0,8mg/dL, cálcio corrigido = 9,6mg/
dL, fósforo = 3,6mg/dL, ácido úrico = 4,4mg/dL, PTH = 
36pg/mL, 25OH vitD = 32ng/mL, HCO3

 = 24mmol/L e 
K+ = 4,2mmol/L, pH urinário em jejum = 6,8, bicarbonato 
urinário <1mmol/L. Em urina 24horas, observa-se taxa de 
reabsorção de fósforo de 86%, ausência de glicosúria e 
ausência de aminoacidúria. Após prova de acidificação 
urinária com sobrecarga oral ácida de cloreto de amônio, 
resulta pH urinário = 6,1. 
Quanto aos mecanismos de acidificação urinária nessa 
paciente, constata-se que esta possui
(A) acidose tubular renal distal, tipo 1, forma completa
(B) acidose tubular renal distal, tipo 1, forma incompleta
(C) acidose tubular renal proximal, tipo 2
(D) acidose tubular renal tipo 3, com acometimento proxi-

mal e distal
(E) acidificação urinária normal

59
Paciente de 47 anos, sexo feminino, que estava em 
investigação ambulatorial de tosse e hemoptoicos há 
cerca de 3 meses, deu entrada no Serviço de Emergência 
com quadro de insuficiência renal aguda oligúrica. Exames 
iniciais mostram U= 136mg/dL Cr= 3,9mg/dL (anterior 
há 1mês = 0,9mg/dL) K+=5,8mmol/L Na+= 140mmol/L 
HCO3

 = 15mmol/L. Após 5 dias de internação hospitalar 
e piora progressiva, foi submetida à biópsia de rim, cujo 
resultado revela glomerulonefrite crescêntica (percentual 
de crescentes em amostra representativa foi de 70%) e 
imunofluorescência com depósitos lineares de IgG sobre 
a membrana basal. 
Com relação à evolução e ao prognóstico dessa doença, 
constata-se que
(A) a maior parte dos óbitos nessa doença ocorre devido 

a complicações relacionadas ao acometimento renal e 
não pulmonar.

(B) a história natural da doença, sem imunossupressão, 
é caracterizada por agudizações que paradoxalmente 
não costumam levar à perda da função renal.

(C) o transplante renal é o tratamento de escolha para 
os pacientes que mantêm altos títulos de anticorpos, 
apesar do tratamento clínico de imunossupressão.

(D) pacientes com rápida evolução da doença e dano glo-
merular caracterizado por crescentes fibrosados se 
beneficiam de tratamento mais agressivo com glico-
corticoides, ciclofosfamida e plasmaférese. 

(E) altos títulos de anticorpos anti-MBG se correlacionam 
com pior prognóstico da doença.

60
Paciente de 61 anos, sexo masculino, foi submetido a 
biópsia renal devido a piora recente de função renal e 
proteinúria nefrótica associada. Exames recentes revelam 
creatinina = 1,6mg/dL (exame anterior há 6 meses = 
1,0mg/dL) e proteinúria atual estimada em 3,8g/24horas. 
À microscopia óptica se observa acometimento 
glomerular extenso devido a depósitos acelulares de 
material fibrilar/amorfo que foi negativo quando submetido 
a vermelho congo. Não se observa hipercelularidade 
glomerular significativa. Amostra representativa enviada 
para imunofluorescência não revela depósito de 
imunoglobulinas ou complemento. 
Com base nos dados fornecidos, o acometimento renal 
atual do paciente poderia ser mais bem explicado pela 
seguinte condição:
(A) Gamopatia Monoclonal
(B) Crioglobulinemia
(C) Lúpus eritematoso sistêmico
(D) Glomerulopatia fibrilar/imunotactoide
(E) Nefropatia diabética

61
O médico nefrologista deve receber capacitação para 
avaliação do sedimento urinário. O sedimento urinário é 
um exame de baixo custo e que pode fornecer informa-
ções relevantes quanto à atividade de doença glomerular 
e tubular. A cristalúria é um dos elementos a ser avaliado 
em urina fresca e com auxílio de luz polarizada. 
Um sedimento urinário com a presença de cristais hexa-
gonais, muitas vezes agrupados, com pouca resposta à 
luz polarizada e com piora da cristalização em pH mais 
ácido, é fortemente sugestivo de cristais de
(A) ácido úrico
(B) cistina
(C) brushita
(D) oxalato de cálcio dihidratado
(E) dihidroxiadenina

62
Paciente de 36 anos, sexo feminino, internada há 3 se-
manas em unidade hospitalar, devido à injúria renal agu-
da e anemia hemolítica microangiopática, realizou toda 
a investigação clínica, e foi feito o diagnóstico de micro-
angiopatia trombótica (SHU atípica), recebendo suporte 
com plasmaférese e hemodiálise. Encontra-se em curva 
de melhora, e programa-se o início de Eculizumab. 
Levando-se em consideração o mecanismo de ação do 
Eculizumab, recomenda-se fortemente
(A) vacinação anti-influenza
(B) vacinação antitetânica (dT)
(C) vacinação antimeningocócica
(D) isoniazida profilática por 3 meses
(E) ganciclovir profilático por 4 semanas
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63
Os distúrbios do metabolismo mineral e ósseo na doença renal crônica devem ser reconhecidos e devidamente tratados, 
dado o risco de fraturas e complicações cardiovasculares relacionados. 
Quanto à fisiopatologia da doença mineral óssea (DMO), é reconhecido que
(A) o FGF-23 aumenta a excreção de fósforo urinário e aumenta a síntese de calcitriol, através da estimulação da 1-alfa-

-hidroxilase.
(B) o calcitriol (vitamina D ativa) aumenta a absorção de cálcio intestinal e reduz a absorção intestinal de fósforo, contri-

buindo para a elevação do PTH.
(C) ocorre, nas paratireoides, redução da expressão do receptor de vitamina D (VDR), que favorece maior produção de 

PTH na DMO.
(D) conforme ocorre progressão da DRC, os níveis de FGF-23 aumentam, aumentando a produção de calcitriol e elevando 

os níveis sanguíneos de fósforo.
(E) os pacientes com DRC possuem menor expressão de RANKL, levando à maior reabsorção óssea e perda de massa 

óssea nesses indivíduos.

64
Paciente de 81 anos, internado em unidade fechada por choque séptico urinário, possui em urinocultura crescimento de 
bactéria Gram-negativa multirresistente para a qual se planeja início de aminoglicosídeo para tratamento, guiado pelo seu 
perfil limitado de sensibilidade. 
Com relação à nefrotoxicidade potencialmente associada com o esquema antibiótico proposto, tem-se que
(A) a nefrotoxicidade induzida por esse medicamento não possui associação com elevação persistente da concentração 

sérica do fármaco.
(B) a nefrotoxicidade induzida por esse medicamento não possui associação com dose acumulativa.
(C) a piora de função renal tende a ocorrer no início do tratamento por tratar-se de efeito adverso idiossincrásico.
(D) a concentração para administração em dose única diária atenua o risco de nefrotoxicidade induzido pelo fármaco.
(E) a nefrotoxicidade é causada principalmente pela vasoconstricção da arteríola renal e tende resolver com a suspensão 

do medicamento.

65
Paciente de 48 anos, submetido a transplante renal doador falecido há 1 ano, em investigação atual de linfonodomegalia 
generalizada e astenia, cuja biópsia de linfonodo suspeito revela doença linfoproliferativa. 
Sabendo-se que a doença linfoproliferativa pós-transplante pode estar relacionada a infecção latente por vírus, aquele que 
está associado a tal condição e cuja viremia deve ser monitorada é o
(A) Citomegalovírus
(B) Varicela-zoster
(C) Herpes simples tipo 1 
(D) Herpes simples tipo 2
(E) Epstein - Barr

66
Em momento de reforma no sistema previdenciário nacional, entre as opções apresentadas, constam a que propõe majo-
rar as alíquotas devidas pelos trabalhadores em geral e a que propõe aumentar a contribuição das empresas.
Nos termos da Constituição Federal, essa contribuição das empresas se dá por intermédio da contribuição social sobre o 
(A) lucro
(B) serviço
(C) rendimento
(D) excedente
(E) prejuízo 

RASCUNHO
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67
Um gerente de saúde de um determinado município apresenta a um outro gerente da mesma área, de um município vizi-
nho, proposta para otimizar os parcos recursos que ambos têm para tratamento dos pacientes de suas localidades.
Nos termos da Lei no 8.080/1990, os municípios, para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam, poderão constituir
(A) empresas 
(B) consórcios  
(C) organizações
(D) sociedades
(E) associações

68
De acordo com a Lei Complementar no 141/2012, são consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde 
aquelas referentes a
(A) ações de assistência social.
(B) limpeza urbana e remoção de resíduos.
(C) pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores da saúde.
(D) obras de infraestrutura que beneficiam direta ou indiretamente a rede de saúde.
(E) desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade.

69
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), resultado de processos democráticos com envolvimento de 
diversos atores e aprovada pela Resolução no 338, de 6 de maio de 2004, está estabelecida com base no(s) seguinte(s) 
princípio(s):
(A) deve ser compreendida como política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, cuja implantação 

deve ocorrer apenas no setor público de atenção à saúde.
(B) envolve um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e a fim de garantir os princípios 

da universalidade, integralidade e equidade.
(C) trata-se de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo.
(D) trata-se de um conjunto de ações que envolvem a organização do estoque, compra, venda e distribuição de medica-

mentos na Farmácia Popular.
(E) refere-se à atividade direta do farmacêutico com a prescrição médica, visando a uma farmacoterapia racional e à ob-

tenção de resultados definidos e mensuráveis.

70
A Portaria do Ministério da Saúde GM-204/2016 define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos 
e eventos de saúde pública e dá outras providências, estabelecendo que a
(A) notificação compulsória é obrigatória apenas para os médicos dos serviços públicos de saúde, que prestam assistência 

ao paciente.
(B) notificação compulsória deverá ser realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo, de acordo com lista 

de doenças e agravos de notificação compulsória. 
(C) notificação compulsória semanal será feita somente à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do 

paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.
(D) notificação à autoridade de saúde competente deverá ser realizada, nos casos de Dengue, Zika e Chikungunya, 

somente para os casos confirmados por sorologia.
(E) comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à autoridade de saúde com-

petente é realizada somente pelos profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde do SUS.

RASCUNHO


