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01 a 15) e a de Conhecimentos Especializados (questões de 16 a 45).
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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

5

10

15

20

25

30

35

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

O Primeiro Consenso Brasileiro Sobre Doença do Refluxo Gastroesofágico(2002) reco-
menda que seja empregada a esôfagomanometria para posicionamento adequado do ca-
téter de pHmetria prolongada.

A pHmetria prolongada está indicada nas seguintes situações (assinale a alternativa
CORRETA):

A) Pacientes com sintomas típicos de doença do refluxo, sem resposta satisfatória ao
tratamento com os inibidores de bomba protônica e nos quais o exame endoscópico
não revelou dano à mucosa esofágica.

B) Pacientes com manifestações atípicas extra-esofágicas sem esofagite. Nesses casos, é
recomendada a realização do exame com dois ou mais sensores de pH.

C) Pré-operatório nos casos bem caracterizados, em que o exame endoscópico não re-
velou esofagite.

D) Todos os itens estão corretos.

Questão 17

Paciente com 48 anos de idade, obeso, com história de alcoolismo moderado, queixa-se
há 12 meses de pirose, regurgitação, eructações e disfagia, inicialmente discreta e, a se-
guir, com piora do quadro. Recentemente, apresentou dor torácica considerada como de
natureza não-coronariana pelo cardiologista. Foi-lhe recomendado realizar a esôfago-
gastroduode-noscopia diagnóstica.

Dentre as possibilidades diagnósticas estão as seguintes (assinalar a alternativa CORRE-
TA):

A) Carcinoma do esôfago.

B) Megaesôfago.

C) Doença do refluxo gastro-esofágico.

D) Diverticulo de Zencker.

Questão 18
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Na Síndrome de Mallory-Weiss, responsável por 5  a 15% dos sangramentos digestivos
altos, entidade que adquiriu importância após a sistematização da endoscopia digestiva
precoce nos pacientes com HDA, admite-se nessa entidade, que as lacerações do esôfago
resultam de grandes gradientes transitórios entre as pressões intragástrica e intratorácica,
na junção esôfago-gástrica.

Assinale o mecanismo fisiopatológico causal principal:

A) Crises convulsivas de repetição.

B) Exercícios físicos extenuantes.

C) Vômitos repetidos e ingestão excessiva de álcool.

D) Manobras de ressuscitação cárdiopulmonar.

Questão 19

Em relação à associação entre a gastrite crônica por Helicobacter pylori e a dispepsia
funcional (ou não-ulcerosa), qual das alternativas é FALSA:

A) Helicobacter pylori é o principal agente causal da gastrite crônica.

B) 30 a 70% dos portadores de dispepsia funcional estão infectados pelo Helicobacter
pylori.

C) Não existem evidências convincentes que a erradicação do Helicobacter pylori me-
lhore a sintomatologia dos pacientes dispépticos.

D) Há uma relação direta entre a densidade da infecção pelo Helicobacter pylori e a pre-
sença de sintomas.

Questão 20

Em relação à terapêutica anti-H. pylori na úlcera péptica, assinale a opção INCORRETA:

A) A erradicação do H. pylori reduz a taxa de recidivas ulcerosas.

B) A terapêutica anti-H. pylori está indicada em todos os portadores de úlcera péptica
infectados pelo microrganismo.

C) Após um tratamento antimicrobiano bem sucedido, as recidivas ou reinfecções pelo
H. pylori ocorrem antes das recidivas das úlceras.

D) Após a erradicação do H. pylori as recidivas ulcerosas ocorrem com maior freqüência
nos fumantes.

Questão 21
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O diagnóstico do câncer gástrico baseia-se nos aspectos endoscópicos e no exame histo-
lógico das biópsias realizadas durante a endoscopia. Por outro lado, a Endossonografia,
ou a Ecoendoscopia, é primordial para o correto estadiamento da lesão tumoral.

Seu valor e acurácia permite afirmar (assinale a alternativa INCORRETA):

A) É importante na definição do câncer gástrico precoce.

B) A acurácia da  endossonografia na avaliação da profundidade da invasão tumoral do
carcinoma do estômago, varia de 65% a 86%.

C) A acurácia do estadiamento regional do câncer gástrico pela Endossonografia é supe-
rior à do carcinoma espino celular do esôfago.

D) A acurácia da endossonografia no diagnóstico do linfoma gástrico atinge a 97%, com
uma correta avaliação da profundidade em 92% e do comprometimento dos linfono-
dos em 85% dos casos.

Questão 22

O teste do hidrogênio respiratório é atualmente considerado como o método indireto mais
acurado para o diagnóstico da absorção de açúcares.

Assinale abaixo a alternativa CORRETA:

A) É teste importante para determinar a absorção de lactose, com grande sensibilidade.

B) Outra aplicação do teste é na detecção da proliferação bacteriana no intestino delga-
do, especialmente quando se usa subtratos de glicose, lactulose ou xilose.

C) O teste também é usado no estudo da absorção de amido , que pode subsidiar o dia-
gnóstico da insuficiência pancreática.

D) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 23
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A biópsia jejunal peroral por cápsula é considerada o padrão ouro para diagnóstico das
doenças do intestino delgado. A biópsia está indicada nas principais situações assinaladas
abaixo.

Marque a alternativa INCORRETA.

A) Nos pacientes com diarréia crônica, sugestivos de doença do intestino delgado, com
mabsorção intestinal.

B) Em pacientes com doença celíaca que não respondem ao tratamento clínico.

C) Nos pacientes imunodeficientes, principalmente na SIDA ou com hipogama-
globulinemia, com diarréia, com exames parasitológicos, de fezes e coprocultura ne-
gativos.

D) Na intolerância primária à lactose (hipolactasia primária).

Questão 24

As principais indicações da manometria anorretal estão abaixo relacionadas.

Assinalar a alternativa CORRETA.

A) Na incontinência anal.

B) Na constipação intestinal crônica

C) Na avaliação pré-operatória de anastomose colorretal baixa.

D) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 25

Constituem-se em contra-indicações absolutas à colonoscopia as seguintes patologias,
EXCETO

A) Perfuração intestinal e peritonite generalizada.

B) Obstrução intestinal

C) Megacólon tóxico

D) Gravidez

Questão 26
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A litíase intra-hepática é definida como a presença de cálculos biliares acima da junção
dos ductos hepáticos direito e esquerdo.

As afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO

A) Os cálculos têm origem, na maioria das vezes, na vesícula biliar. Atingem a via biliar
principal e se deslocam, em sentido ascendente.

B) Os cálculos intra-hepáticos podem ter origem na própria via biliar, sendo quase sem-
pre decorrentes de estase gerada por estemoses.

C) A hepatolitíase é fator de risco para o colangiocarcinoma.

D) O tratamento deve ser sempre individualizado, porém, é em geral, clínico.

Questão 27

Paciente ictérico, com acolia fecal, revela  ao exame físico volumosa massa no hipocôn-
drio direito, de natureza elástica, móvel e indolor, compondo a tríade de Courvoisier-
Terrier.

Assinale nas alternativas abaixo relacionadas, o mecanismo fisiopatológico fundamental:

A) Lesão do hepático, acomentendo os ramos direito e esquerdo.

B) Obstrução do cístico e válvulas de Reissessen.

C) Lesão do colédoco terminal, desde a implantação do cistico à papila,na 2ª porção do
duodeno.

D) Afecção neoplástica primária da vesícula com metátases para a porção central do fí-
gado.

Questão 28
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Com referência a hepatite por vírus B, as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO

A) O antígeno de superfície do virus B (HbsAg) é detectável tanto na infecção aguda
como crônica, indicando sempre infecção em curso.

B) O antígeno e do virus B (HbeAg) é geralmente detectável 1 semana depois do surgi-
mento do HbsAg. Sua persistência, decorridas 8 a 10 semanas, sugere fortemente a
possibilidade de evolução para a forma crônica.

C) A presença do anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus B ( anti-HBs), indi-
ca recuperação da infecção e imunidade.

D) O anticorpo contra o antígeno e do vírus B (anti-Hbe) é evento de pior prognóstico na
evolução da hepatite B.

Questão 29

A doença de Wilson, ou degeneração hépatolenticular, é hereditária e decorre de um dis-
túrbio do metabolismo do cobre, que passa a se acumular anormalmente em diversos ór-
gãos e tecidos,lesando-os. É doença sistêmica, mas suas principais manifestações são de
natureza hepática e neurológica.

Assim, os principais parâmetros para o diagnóstico da doença de Wilson, são os abaixo
relacionados, EXCETO

A) Hepatopatia ou doença neuropsiquiátrica mal definidas, em crianças ou adultos jo-

vens.

B) Cobre sérico livre aumentado.

C) Cobre urinário de 24 horas aumentado.

D) Ceruloplasmina sérica elevada.

Questão 30
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A possibilidade de hemocromatose deverá ser investigada nos pacientes adultos que apre-
sentem, sem uma causa aparente, uma das alterações: hepatomegalia ou hepatopatia crô-
nica, artrite, diabetes, escurecimento anormal da pele, cardomiopatia, arritmias ou perda
da libido. Ao lado dos aspectos genéticos, de importância, os testes laboratoriais que evi-
denciam sobrecarga de ferro, são os mais utilizados.

As afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO

A) A determinação do ferro sérico é fundamental para o diagnóstico da doença.

B) A determinação da saturação da transferrina é o mais sensivel teste, pois aumenta no
sangue desde a infância.

C) A ferritina sérica se eleva de forma lenta na hemocromatose, ocorrendo alteração em
sua determinação sanguínea depois dos 25-30 anos de idade.

D) A biópsia hepática está hoje limitada aos casos duvidosos, ou quando já existe sus-
peita de lesão hepática, em especial a cirrose.

Questão 31

O carcinoma hépatocelular (CHC) é um dos tumores malignos mais comuns na espécie
humana, provavelmente o quinto mais comum entre os homens e o nono entre as mulhe-
res.

Os principais fatores de risco do CHC, além do sexo masculino e da idade acima de 40
anos, estão relacionados abaixo, EXCETO

A) Vírus da hepatite B e C.

B) Aflotoxinas, micotoxinas produzidas por fungos.

C) O alto teor de ácido prússico contido na raiz da mandioca " brava", de acordo com os
hábitos alimentares de povos asiáticos e africanos.

D) Pacientes com hemocromatose, na fase cirrótica.

Questão 32
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A colangite esclerosante primária é doença colestática crônica, de etiologia desconhecida,
frequentemente associada á doença inflamatória intestinal, em especial á retocolite ulce-
rativa crônica.

As seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO

A) É doença progressiva, evoluindo para a cirrose hepática, com complicações como a
hipertensão portal, insuficiência hepática, ou colangiocarcinoma.

B) A colangiografia pancreática endoscópica retrógrada (CPER), é o padrão ouro para o
diagnóstico dessa entidade.

C) Devido ao risco potencial da CPER, a colangiopancreatografia por ressonância mag-
nética (CPRM) ganha espaço no diagnóstico da colangite esclerosante primária.

D) A biópsia hepática por agulha, outrora de grande utilidade no diagnóstico e no estadi-
amento dessa entidade, hoje está relegada a plano inferior.

Questão 33

A presença de lesões hepáticas avançadas, acompanhadas de esplenomegalia, configura a
chamada esquistossomose hépato-esplênica.

As seguintes afirmativas nessa fase da doença estão corretas, EXCETO

A) A fibrose hepática típica assinalada por Symmers, é períportal, respeitando o lóbulo,
sem invadi-lo.

B) Os nódulos de regeneração no fígado, podem subverter a arquitetura hepática normal,
com formação de septos fibrosos.

C) A fibrose periportal acompanha-se, em menor ou maior grau, de obstrução das rami-
ficações portais que, ao lado da perda da elasticidade dos vasos portais, pode levar à
hipertensão portal.

D) O bloqueio hepático fundamental na gênese da hipertensão portal é de natureza pré-
sinuisodal.

Questão 34
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A quimioterapia na esquistossomose mansoni, mesmo em áreas endêmicas, constitui um
eficiente meio de controle, reduzindo as formas mais graves da doença, como a forma
hépato-esplênica. Este modelo foi implantado pelo Ministério da Saúde, através do PECE
( Programa Especial de Controle da Esquistossomose), à partir de 1975.

O objetivo desse programa em áreas endêmicas, administrando-se a oxamiquine, por
exemplo, reduziu de forma acentuada a morbidade da esquistossomose, através do meca-
nismo abaixo (assinalar a alternativa CORRETA):

A) Conduzindo à cura parasitológica dos indivíduos infectados.

B) Melhorando o estado geral dos pacientes, com recuperação funcional das alterações
hepáticas.

C) Em face da redução da carga parasitária dos pacientes tratados, houve diminuição da
transmissão e conseqüente redução da infecção pelo parasito.

D) A redução da prevalência e da morbidade da esquistossomose nas áreas endêmicas,
tem relação direta com o estado nutricional e imunológico dos pacientes.

Questão 35

Em um paciente com suspeita clínica de litíase biliar, assinale o recurso propedêutico
mais indicado para esclarecimento diagnóstico:

A) Colecistografia oral e/ou venosa.

B) Radiografia simples de abdome.

C) Colangiopancreatografia endóscopica retógrada.

D) Ultra-som abdominal.

Questão 36
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Com relação à pancreatite crônica, qual das afirmações abaixo está CORRETA:

A) A esteatorréia só ocorre quando a secreção da lipase pancreática se reduz para menos
do que 10% da secreção normal.

B) A drenagem cirúrgica do pseudocisto é a principal indicação para o tratamento cirúr-
gico desta afecção.

C) A radiografia simples de abdome é o exame complementar de maior sensibilidade e
especificidade no diagnóstico da pancreatite crônica de etiologia alcoólica.

D) Os níveis séricos de amilase e lipase, na pancreatite crônica, se mantêm persistente-
mente elevados.

Questão 37

Entre as causas de pancreatite aguda enumeradas abaixo, qual delas é a mais comum?

A) Álcool.

B) Hiperlipidemia.

C) Hiperparatireoidismo.

D) Litíase biliar.

Questão 38

Na síndrome de mabsorção intestinal as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:

A) As doenças que fazem parte do grupo classificado como defeito pré-entérico da ab-
sorção intestinal, na verdade traduzem mais um distúrbio digestivo do que absortivo.

B) A presença de fezes frescas com pH abaixo de 5,5 sugere mabsorção de carboidratos.

C) A linfangectasia primária é considerada um defeito epitelial da absorção intestinal e
caracteriza-se por mabsorção de gorduras e por enteropatia perdedora de proteínas.

D) O teste da D-xilose tem sido usado para estudar a capacidade absortiva principal-
mente do intestino delgado proximal.

Questão 39
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Na diarréia crônica em conseqüência de afecção do intestino delgado, como na síndrome
de mabsorção, os sintomas e sinais abaixo relacionados estão corretos, EXCETO

A) As dejeções são volumosas, amolecidas, líquidas ou semi-liquidas, com grande fre-
quência.

B) As fezes são geralmente claras, brilhantes, leves, espumosas, com odor pútrido.

C) A presença de muco e sangue nas evacuações é de observação frequente.

D) Perda de peso, fadiga e fraqueza, são observados juntamente com outras deficiências
calóricas.

Questão 40

Com relação à propedêutica realizada para esclarecimento diagnóstico das diarréias crô-
nicas é CORRETO afirmar

A) O hemograma, a velocidade de hemossedimentação, a dosagem da albumina sérica e
a proteína C reativa são exames utilizados para a definição etiológica da diarréia.

B) O teste do hidrogênio expirado é um exame que possui como única indicação a sus-
peita de hipolactasia.

C) A colonoscopia tem seu valor diagnóstico limitado às doenças do intestino grosso.

D) Através do estudo radiológico das alças jejuno-ileais ( trânsito intestinal), na maioria
das vezes, é possível se avaliar a extensão e localização das doenças que cursam com
mabsorção intestinal.

Questão 41

Em relação à doença de Crohn as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO

A) A faixa etária mais acometida é o adulto jovem.

B) Caracteriza-se histológicamente por inflamação crônica transmural.

C) Os granulomas epitelióides são encontrados em aproximadamente 80% das biópsias
dos diversos segmentos acometidos.

D) O diagnóstico baseia-se principalmente nos achados clínicos e radiológicos.

Questão 42
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Na Retocolite Ulcerativa, as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO

A) A evolução natural da colangite esclerosante primária independe dos períodos de re-
missão e exacerbação da doença intestinal.

B) O aspecto endoscópico é de grande valor no diagnóstico e acompanhamento dos pa-
cientes.

C) A diarréia sempre está presente nos período de atividade da doença.

D) O processo inflamatório localiza-se predominantemente na mucosa intestinal

Questão 43

Assinale a afirmativa INCORRETA:

A) A paracentese terapêutica está indicada nos pacientes cirróticos, apenas nos casos
com ascite tensa.

B) A associação da espironolactona à furosemida, tem mostrado melhores resultados no
tratamento inicial da ascite de pacientes cirróticos, do que a administração destas
drogas isoladamente.

C) A norfloxacina é eficaz na prevenção de peritonite bacteriana espontânea em pacien-
tes cirróticos.

D) A dieta hipossódica associada aos diuréticos ( espironolactona e furosemida) mos-
trou-se capaz de manter o volume urinário satisfatório em 90% dos pacientes cirróti-
cos.

Questão 44

Assinale a afirmativa CORRETA:

A) A colonoscopia é o melhor exame para se estabelecer o diagnóstico e avaliar a exten-
são e a gravidade da diverticulose cólica.

B) A diverticulite é complicação que ocorre em 10  a 25% dos pacientes com diverticu-
lose cólica.

C) Os divertículos cólicos caracterizam-se por serem, histologicamente, divertículos
verdadeiros.

D)  O sangramento maciço é observado em 15% dos pacientes com diverticulose cólica.

Questão 45
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Assinale a afirmativa INCORRETA:

A) O câncer colorretal é considerado uma conseqüência inevitável na história natural da
polipose adenomatosa familiar.

B) A síndrome de Peutz-Jeghers caracteriza-se por polipose gastrointestinal e pigmenta-
ção mucocutânea.

C) Os principais sintomas do adenocarcinoma localizado no cólon direito são os decor-
rentes da anemia ferropriva.

D) O enema opaco com duplo contraste é o procedimento de escolha no diagnóstico da
adenocarcinoma colorretal.
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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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