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LEIA COM ATENÇÃO!

1) Este caderno contém duas provas escritas: a de Língua Portuguesa (questões de
01 a 15) e a de Conhecimentos Especializados (questões de 16 a 45).

  Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
  Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a troca deste caderno.

2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
•  Use apenas caneta de tinta azul ou preta.
•  Confira a VERSÃO das provas deste caderno — A, B ou C — e preencha devi-

damente o campo VERSÃO.
•  Preencha, também, o campo ESP, relativo ao código da Especialidade.
•  Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.

3) O período de realização das provas é de TRÊS HORAS, acrescidas de mais QUINZE
MINUTOS para o preenchimento do Cartão-Resposta.

4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas
após transcorridas, no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS, ou seja, meta-
de do tempo previsto para a resolução delas.
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 Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atenta-
mente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS
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Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse
riso.

Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco
estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois
que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de algu-
ma parte, como uma boa parente.

Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de
tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que re-
parar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos
saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que,
arrastando maletas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo
diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros,
as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardá-
vamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Al-
guns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais
afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se
uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo
pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para
deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo
junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se
abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo
estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra al-
ternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam,
fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte ti-
nha vindo buscar alguém.

Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família,
que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajo-
so que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do
pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo
passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um
chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.
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As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentári-
os, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido
estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.
Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último

esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado
através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o
mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser joga-
do no lixo.

O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho
da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho
sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é CORRETO afirmar que o título — A
morte sorrindo com dentes pequenos — se refere a

A) um camundongo.

B) um homem.

C) uma família.

D) uma multidão.

Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É CORRETO afirmar que essa frase, no texto, se configura como

A) um comentário.

B) um provérbio.

C) uma hipótese.

D) uma sugestão.

Questão 03
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“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É CORRETO afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se de-
senrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, princi-
palmente,

A) adesão.

B) crítica.

C) respeito.

D) temor.

Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É CORRETO afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

A) desafiante.

B) descortês.

C) irônica.

D) odiosa.

Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que essa frase se relacio-
na

A) à gritaria.

B) à multidão.

C) às paredes.

D) às risadas.

Questão 06
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“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É CORRETO afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é conseqüência da ação de

A) adiantar-se a um funcionário zeloso.

B) considerar uma multidão nervosa.

C) eliminar um pequeno animal.

D) exibir uma encantadora família.

Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É CORRETO afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico
em

A) duas palavras.

B) três palavras.

C) quatro palavras.

D) mais de quatro palavras.

Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)

B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)

C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)

D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)

B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)

C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)

D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10

“A gritaria emudeceu súbita.” (linha 37)

É CORRETO afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

A) adjunto adnominal.

B) adjunto adverbial.

C) complemento nominal.

D) predicativo do sujeito.

Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que  exer-
cem as expressões destacadas nas outras frases.

A) As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem... (linha 38)

B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. (linha 14)

C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)

D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. (linha 19)

Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um sujeito posposto ao verbo.

A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)

B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)

C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)

D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um pronome com função de
substantivo.

A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)

B) Não havia nada à frente... (linha 29)

C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)

D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há uma conjunção subordinativa.

A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)

B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)

C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)

D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está
CORRETAMENTE identificada entre colchetes.

A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
 [CONFORMATIVA]

B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
 [CONDICIONAL]

C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]

D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

 Conhecimentos Especializados
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Questão 16

É INCORRETO afirmar que o rastreamento e a intervenção clínica em população de alto
risco são recomendados quando da realização de

A) avaliação de diabetes mellitus em pessoas com elevação da pressão arterial ou do co-
lesterol.

B) exame para o vírus da imunodeficiência humana em usuário de droga ilícita venosa.

C) pesquisa de sangue oculto fecal e da sigmoidoscopia flexível, anualmente, após os
40 anos de idade.

D) teste tuberculínico em contactantes de tuberculose.

Questão 17

É CORRETO afirmar que constitui influência benéfica da dieta o hábito de usar

A) álcool no caso de doença hepática crônica.

B) fibras no caso de diabetes mellitus.

C) gordura saturada no caso de hipertensão arterial sistêmica.

D) sódio e proteína no caso de osteoporose.

Questão 18

É CORRETO afirmar que a atividade física previne a cardiopatia coronariana porque

A) eleva a adesividade plaquetária.

B) eleva a hipertensão arterial sistêmica sistólica.

C) eleva a lipoproteína de alta densidade.

D) reduz a captação de glicose e a sensibilidade a insulina.

Questão 19
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É CORRETO afirmar que os trabalhadores que lidam com benzeno estão expostos ao
risco de desenvolver

A) anemia aplásica.

B) asma extrínseca.

C) doença de Parkinson.

D) encefalite tóxica.

Questão 20

É INCORRETO afirmar que a asma brônquica está associada ao uso de

A) aspirina.

B) azatioprina.

C) cefalosporinas.

D) timerosal.

Questão 21

Considerando-se a visualização pela telerradiografia do tórax em incidência anteroposte-
rior, é INCORRETO afirmar que

A) o coração aumentado sempre indica uma doença cardíaca ou pericárdica.

B) o coração, quando o diâmetro anteroposterior do tórax é pequeno, pode estar compri-
mido entre o esterno e a coluna e espraiar-se para ambos os lados.

C) o grau de inspiração é o maior efeito isolado que afeta o tamanho aparente do coração.

D) o tamanho normal garante ausência de doença cardíaca.

Questão 22
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É CORRETO afirmar que, no eletrocardiograma, a ausência de ondas P, sem atividade
atrial discernível, se associa a

A) arritmia sinusal.

B) parada sinusal.

C) ritmo atrial ectópico.

D) taquicardia atrial multifocal.

Questão 23

É CORRETO afirmar que a estratégia adequada de tratamento do paciente com disfunção
assintomática do miocárdio pode requerer o uso de

A) digoxina.

B) diurético.

C) inibidor da enzima conversora de angiotensina.

D) suporte hemodinâmico.

Questão 24

É CORRETO afirmar que a documentação e a previsão do mecanismo da arritmia e da
toxicidade da droga antiarrítmica podem ser avaliadas com maior eficiência por intermé-
dio do

A) eletrocardiograma de 12 derivações.

B) mapeamento do potencial na superfície corporal.

C) monitor de eventos com Holter.

D) teste de inclinação (tilt test).

Questão 25
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É CORRETO afirmar que a pré-hipertensão pode ser suspeitada e classificada em con-
sultório quando o nível de pressão arterial sistólica e o da diastólica estão, respectiva-
mente,

A) abaixo de 120  e de  80.

B) acima de 160  e  de 100.

C) entre 120  e  129  e  entre 80  e  89.

D) entre 140  e  159  e  entre 90  e  99.

Questão 26

É CORRETO afirmar que, em paciente com hipertensão, constitui componente da estrati-
ficação do risco cardiovascular

A) a idade entre 55 e 65 anos para as mulheres.

B) a proteinúria inferior a 150 mg/24 horas.

C) a taxa de filtração glomerular entre 60 e 80 mL/min para homens.

D) o índice de massa corpóreo superior a 30 kg/m2.

Questão 27

É CORRETO afirmar que a queixa de cefaléia, rubor facial e edema dos tornozelos se
associa, como efeito colateral ao uso, especialmente, dos bloqueadores

A) alfa.

B) beta.

C) de canais de cálcio diidroporidínicos.

D) do receptor de angiotensina.

Questão 28
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Considerando-se a crise aguda associada à asma brônquica, é INCORRETO afirmar que

A) a busca de atendimento médico ocorre devido à dispnéia com  tosse, sibilo e ansieda-
de.

B) a maioria dos pacientes com asma se queixa de dispnéia quando expostas a rápidas
mudanças na temperatura e na umidade do ar inspirado.

C) a tosse, a rouquidão ou a incapacidade de dormir à noite constituem a única sintoma-
tologia em algumas variantes de asmas.

D) o grau de dispnéia apresentado pelo paciente possui boa correlação com o grau de
obstrução do fluxo aéreo.

Questão 29

É CORRETO afirmar que os diuréticos tiazídicos podem ser úteis na prevenção dos cál-
culos renais de oxalato de cálcio ou de apatita, ao promoverem aumento da

A) absorção intestinal de cálcio.

B) excreção de cálcio no néfron proximal.

C) excreção urinária de potássio.

D) reabsorção de cálcio no néfron proximal.

Questão 30

É CORRETO afirmar que, devido à retenção urinária aguda associada a hiperplasia
prostática benigna, é mais provável que ocorra

A) hesitação ao urinar.

B) hidroureter.

C) infarto da próstata.

D) polaciúria.

Questão 31
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É INCORRETO afirmar que, entre as causas comuns de sibilos, além da asma, se
inclui a

A) aspiração de corpo estranho.

B) bronquite crônica.

C) insuficiência cardíaca.

D) síndrome carcinóide.

Questão 32

É CORRETO afirmar que constitui fator que influencia a decisão para endoscopia preco-
ce na úlcera gástrica a presença de

A) apetite normal.

B) contagem de eritrócitos sangüíneos normal.

C) história de curta duração.

D) perda de peso.

Questão 33

É CORRETO afirmar que os principais agentes etiológicos da diarréia infecciosa aguda,
devido a alimentos de origem avícola, são

A) cestódios e Escherichia coli êntero-hemorrágica.

B) Cyclospora spp e Bacillus cereus.

C) Salmonella, Campylobacter e Shigella spp.

D) toxina estafilocóccica e C. difficile.

Questão 34
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Considerando-se o Critério de Ranson, é CORRETO afirmar que, no momento da inter-
nação, em pacientes com pancreatite, constitui elemento prognóstico para a morbidade e
a mortalidade

A) a desidrogenase lática sérica de 135 U/L.

B) a glicemia superior a 200 mg/dL.

C) a idade inferior a 55 anos.

D) o aspartato aminotransferase sérica 150 U/L.

Questão 35

Considerando-se as hemorróidas internas de terceiro grau, é CORRETO afirmar que

A) a redução do prolapso é contra-indicada.

B) o prolapso necessita de redução digital.

C) o sangramento ocorre sem prolapso.

D) o tratamento consiste em modificações da dieta.

Questão 36

É CORRETO afirmar que, em comparação com a doença hepática parenquimatosa, o
exame clínico de paciente com icterícia obstrutiva se destaca, principalmente, pela pre-
sença de

A) anorexia, mal-estar e mialgias.

B) ascite.

C) febre alta.

D) história familiar de icterícia.

Questão 37
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Um paciente apresenta a hepatite viral caracterizada por transmissão parenteral, com pe-
ríodo de incubação médio de 50 dias e taxas de fatalidade inferior a 0,1% e de cronicida-
de de 85%.

É CORRETO afirmar que, nesse caso, a hepatite se associa, principalmente, ao vírus

A) A.

B) B.

C) C.

D) E.

Questão 38

Considerando-se as seguintes alterações clínicas, é CORRETO afirmar que a que menos
se relaciona com a hipertensão portal sinusoidal é(são)

A) a ascite.

B) a encefalopatia.

C) a esplenomegalia.

D) as varizes do plexo hemorroidário.

Questão 39

É INCORRETO afirmar que, entre os fatores de risco para a colelitíase, se inclui

A) a nutrição parenteral total.

B) a obesidade.

C) o emagrecimento rápido.

D) o sexo masculino.

Questão 40
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É CORRETO afirmar que a síndrome de anemia que apresenta, no hemograma, volume
corpuscular médio normal, com contagem de reticulócitos não-elevada, se associa, pre-
dominantemente, a

A) deficiência de ácido fólico.

B) deficiência de ferro.

C) esferocitose.

D) hipoplasia da medula óssea.

Questão 41

A hemorragia pode ocorrer em tecidos profundos — como hematoma na pele, nas arti-
culações, em músculos e no retroperitônio —, mas é rara em membranas mucosas.

É CORRETO afirmar que essa hemorragia, quando retardada após um trauma, se associa,
especialmente, a

A) distúrbio plaquetário funcional.

B) doença hepática.

C) fragilidade vascular.

D) hiperesplenismo.

Questão 42

Um paciente com neutropenia seletiva — 1.500 neutrófilos por mm3 —, sem história de
uso de qualquer medicação, mas com infecções recorrentes, revela, no mielograma, ce-
lularidade aumentada e morfologia normal.

É CORRETO afirmar que esse quadro clínica se associa, mais provavelmente, a

A) anemia aplásica.

B) hiperesplenismo.

C) leucemia aguda.

D) síndrome da imunodeficiência adquirida.

Questão 43
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É CORRETO afirmar que a linfadenomegalia cervical de textura firme e elástica, indo-
lor, com 3 cm a 4 cm de diâmetro e síndrome febril, sudorese e emagrecimento, se asso-
cia, principalmente, a

A) endocardite bacteriana.

B) linfoma.

C) orofaringite aguda.

D) tuberculose miliar.

Questão 44

É INCORRETO afirmar que a vacina polissacarídica pneumocóccica é eficaz em pessoa,
na faixa etária de 2 anos a 64 anos, com

A) deficiência de imunoglobulina.

B) diabetes mellitus.

C) doença pulmonar crônica (não asma).

D) fístulas liquóricas.

Questão 45

É CORRETO afirmar que constituem sinais mais precoces e importantes do acidente
crotálico

A) a parestesia perioral e a euforia.

B) a ptose e a diplopia.

C) as equimoses e a disfagia.

D) o edema e a dor no local da picada.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES-
POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA
CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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