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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 CORRETO afirmar que, na avaliação endometrial, a presença de reação decidual e,
simultaneamente, a ausência de vilosidades coriais esta relacionada a

A) amenorréia.

B) elevação de gonadotrofina coriônica.

C) gravidez ectópica.

D) mola hidatiforme.

Questão 17

Paciente apresenta quadro clínico de metrorragia precoce, fluxo reduzido, de longa
duração, dores fugazes e intermitentes regulares e pouco intensas. Está sem febre e o
volume uterino é proporcional à idade da gestação.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que o diagnóstico clínico corres-
pondente ao caso é o de

A) abortamento completo.

B) abortamento incompleto infectado.

C) ameaça de abortamento.

D) retenção de ovo anembrionado.

Questão 18
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Durante a evolução da gravidez, têm sido referidas alterações que denunciam, preco-
cemente, o surgimento da doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) e de
outras alterações de ordem clínica e laboratorial.

Assim sendo, é INCORRETO afirmar que

A) o aumento de 1.000 g por semana e 3.000 g por mês é sinal denunciador de DHEG.

B) o teste da noradrenalina, após a 13a semana, em gestantes que desenvolveram
DHEG, apresentam níveis tensionais normais.

C) o teste de decúbito-supino, aplicado entre a 28a e a 32a semanas de gestação, con-
siste na determinação da pressão arterial em decúbito lateral esquerdo e em decú-
bito horizontal.

D) os níveis de pressão arterial, que, medidos durante a prenhez, declinam até o
2o trimestre, quando, então, se elevam, constituem fenômeno que não se observa
na DHEG.

Questão 19

Considerando-se as ocorrências de sífilis, é CORRETO afirmar que

A) a influência dessa doença sobre a gravidez e o feto, após o 5o mês, pode resultar
em abortamento, crescimento retardado, natimorto e feto com sífilis congênita.

B) a possibilidade de transmissão dessa doença é menor na primeira gestação e sem-
pre aumenta na segunda ou terceira.

C) essa doença pode ser transmitida ao feto pela mãe e pelo pai no momento da fe-
cundação.

D) todo filho de mãe sifilítica — ou seja, 100% deles — padecerá de sífilis congênita.

Questão 20
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No assoalho pélvico, cada sistema orgânico atravessa a pelve e sai através de seu pró-
prio orifício. Assim sendo, esses sistemas estão intrinsecamente relacionados à função
e ao suporte anatômico.

Considerando-se esses sistemas, é INCORRETO afirmar que

A) a pelve circunda e protege seu conteúdo, mas, na realidade, por si só, lhe propor-
ciona pouca sustentação.

B) o músculo pubococcígeo ou puboviceral, ao contrair-se, traciona o reto, a vagina e
a uretra, anteriormente, em direção ao osso do púbis e contrai a luz desses órgãos.

C) os ligamentos pélvicos são os fatores mais importantes na sustentação pélvica e
são muito adequados para manter a sustentação ao longo do tempo, porque esses
tecidos fibrosos não se alongam.

D) os órgãos pélvicos são sustentados, basicamente, pela atividade muscular do asso-
alho pélvico, no que é auxiliado pelas fixações ligamentares.

Questão 21

Vários termos são usados para descrever o prolapso genital feminino, embora esses
termos sejam insatisfatórios e imprecisos.

Assim sendo, é INCORRETO afirmar que

A) a cistocele consiste no deslocamento inferior da bexiga.

B) a cistouretrocele consiste numa cistocele que inclui a uretra como parte do com-
plexo de órgãos prolapsados.

C) a enterocele e a retocele consistem em protusões do reto para a luz vaginal poste-
rior.

D) o prolapso uterino consiste na descida do útero e do colo pelo canal vaginal em di-
reção ao intróito vaginal.

Questão 22
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As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são altamente prevalentes em todo o
mundo e têm quadro clínico importante.

Considerando-se o quadro clínico de algumas DST, é INCORRETO afirmar que

A) a Neisseria gonorrhoeae é um diplococo Gram-negativo intracelular que causa,
geralmente, no homem, uretrite anterior aguda e, na mulher, endocervicite.

B) o cancro mole é uma doença, causada pelo Haemophilus Ducreyi, que apresenta
ulcerações extremamente dolorosas, acompanhadas por linfadenomegalia inguinal
também dolorosa.

C) o herpes simples, causado pelo Herpesvirus hominis (HSV), apresenta vesículas
agrupadas misturadas a pequenas úlceras e o tratamento supressor implica a total
eliminação viral sintomática ou assintomática.

D) o linfogranuloma venéreo, causado pela Chlamidia trachomatis, apresenta bubão
inguinal e lesão ulcerosa de inoculação múltipla e dolorosa.

Questão 23

A menopausa é a fase de vida da mulher que marca a transição entre o período repro-
dutivo e o não-reprodutivo e se caracteriza por um grau variado de alterações somáti-
cas.

Considerando-se essas alterações, é INCORRETO afirmar que

A) a diminuição do estrogênio pode ser responsável pela aceleração de alterações
cutâneas, relacionadas à capacidade do estrogênio de evitar e restaurar a perda de
colágeno cutâneo.

B) a hipoestrogenemia tem efeito direto sobre a função osteoblástica, porque o estro-
gênio age diretamente nos ossos, e parece exercer seus efeitos adversos por altera-
ção do equilíbrio do cálcio.

C) a produção total de androgênio, após a menopausa, aumenta, principalmente, de-
vido à produção ovariana e à produção da supra-renal.

D) a queda do estrogênio afeta o trofismo da mucosa uretral, promovendo seu encur-
tamento, diminuindo sua espessura e alterando sua angulação e estática, o que
pode resultar em incontinência urinária.

Questão 24
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Considerando-se o estadiamento do Ca de colo uterino pela Federação Internacional de
Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), é INCORRETO afirmar que,

A) no Estádio 0 (zero), o carcinoma in situ, é intra-epitelial.

B) no Estádio I, o carcinoma permanece rigorosamente limitado ao colo.

C) no Estádio II, o carcinoma se estende além do colo, até atingir a parede pélvica.

D) no Estádio III, o carcinoma se estende para além da pelve verdadeira, promovendo
hidroureter ou rim não-funcionante.

Questão 25

É INCORRETO afirmar que, entre as complicações agudas da histerectomia radical,
se inclui a

A) disfunção vesical pós-operatória.

B) embolia pulmonar.

C) fístula ureterovaginal.

D) obstrução do intestino delgado.

Questão 26

Considerando-se os tumores ovarianos, INCORRETO afirmar que

A) o carcinoma de células claras do ovário é histologicamente idêntico àquele obser-
vado no útero ou na vagina de paciente jovem em uso dietilestilbestrol.

B) o pseudomixoma peritonial é comumente secundário ao carcinoma mucinoso ova-
riano, a mucocele do apêndice ou ao carcinoma bem diferenciado do apêndice.

C) o tumor endometrióide de baixo potencial de malignidade possui amplo espectro
morfológico e pode assemelhar-se aos pólipos endometriais ou a hiperplasia en-
dometrial complexa, com aglomerado de glândulas.

D) os tumores de Brenner proliferativos invadem o estroma e podem se assemelhar
ao carcinoma papilar de células transicionais de baixo grau da bexiga.

Questão 27
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Na dor pélvica, é difícil distinguir as causas ginecológicas e gastrointestinais de sinais
e sintomas de outras condições.

Assim sendo, é INCORRETO afirmar que, entre os sintomas característicos da sín-
drome do cólon irritável, se inclui

A) a flatulência excessiva, a diarréia e a constipação alternada.

B) o aumento da dor após a defecação.

C) o aumento da dor durante a menstruação.

D) o cólon sigmóide doloroso e palpável.

Questão 28

Na videolaporoscopia, na obtenção do pneumoperitôneo em paciente com história de
duas laparotomias anteriores para dor pélvica, o local CORRETO para a colocação da
agulha de Verris é o

A) ponto de McBurney.

B) quadrante superior direito.

C) quadrante superior esquerdo.

D) suprapúbico.

Questão 29

É INCORRETO afirmar que, entre os métodos utilizados para a ligadura do infundí-
bulo pélvico na ooforectomia, por via laparoscópica, se inclui

A) a ligadura por sutura com nó extracorporal.

B) a técnica bipolar, que utiliza corrente de corte.

C) a técnica monopolar, que utiliza corrente de coagulação.

D) o dispositivo de grampeamento endoscópico.

Questão 30
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Uma paciente em uso de DIU Progestsert, há três anos sem problema, informa que seu
último período menstrual está com um atraso de sete semanas. Constata-se, então,
gravidez, que a paciente deseja que continue.

Nesse caso, é CORRETO afirmar que a conduta mais indicada consiste em

A) assegurar à paciente que é improvável haver problemas com o DIU, porque este
está no lugar há três anos sem causar transtornos.

B) discutir alternativas com a paciente, se os cordões estiverem visíveis, mas sugerir
a retirada do DIU imediatamente.

C) recomendar consultas freqüentes e informação de qualquer dor, sangramento ou
febre, bem como permitir que a gravidez continue, mantendo-se o DIU no lugar.

D) recomendar firmemente a interrupção da gravidez devido ao risco de alto grau de
infecção.

Questão 31

Uma paciente, na 34a semana de gestação, apresenta-se com hipertensão, edema e
proteinúria.

Considerando-se o quadro clínico descrito, é CORRETO afirmar que esses sinais su-
gerem, obrigatoriamente,

A) doença  hipertensiva específica da gravidez.

B) glomerulonefrite membranosa.

C) hipertensão associada à gestação.

D) nefropatia associada a gestação.

Questão 32
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Numa gestante, a reatividade vascular à angiotensina II e ao sistema renina/angio-
tensina/aldosterona está acentuadamente perturbada, o que explica a redução na sua
resistência vascular. Sabe-se que a reatividade vascular, na gravidez humana, é equili-
brada.

Assim sendo, é INCORRETO afirmar que, entre os fatores que contribuem, pelo me-
nos em parte, para esse equilíbrio, se inclui(em)

A) a ação das prostaglandinas sobre a camada muscular lisa dos vasos.

B) a atuação da progesterona, que pode modificar os efeitos das prostaglandinas.

C) a manutenção, no sistema, de nucleotídeos cíclicos da musculatura dos vasos.

D) os distúrbios na concentração de cálcio intracelular.

Questão 33

Considerando-se a identificação e avaliação de alterações fisiológicas nos sistemas fi-
brinolíticos e de coagulação durante a gravidez e o purpério, é INCORRETO afirmar
que

A) as concentrações de fibrinogênio são sempre mais elevadas em relação aos parâ-
metros preestabelecidos.

B) os fatores fibrinolíticos e a atividade de plasminogênio aumentam.

C) os fatores pré-coagulantes se elevam com a idade gestacional.

D) os teores de proteína S se elevam, progressivamente, a partir da décima semana de
gravidez.

Questão 34
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Considerando-se a anatomia e a fisiologia do puerpério, em que prevalecem os fenô-
menos catabólicos e involutivos das estruturas hipertrofiadas e hiperplasiadas na gra-
videz, é INCORRETO afirmar que

A) a cérvice, a três dias do parto, está anatomicamente reconstituída, embora perma-
neça permeável, o que torna possível se distinguirem os limites do canal cervical.

B) a crise vaginal é objetivada pela descamação do epitélio reduzido às camadas pro-
fundas, já que, a partir do 15o dia de pós-parto, é difícil se distinguirem, no epité-
lio vaginal, os casos com lactação dos sem lactação.

C) as modificações no útero são: a fase de retenção dos elementos deciduais, ou re-
gressiva; a fase regenerativa por cicatrização do endométrio; a fase regenerativa
por proliferação hormonal; e fase restabelecimento do ciclo menstrual.

D) o período de duração é impreciso no pós-parto remoto, quando, também, o útero
involui, o endométrio prolifera nos moldes habituais e o esfregaço vaginal readi-
quire padrão normoestrogênico.

Questão 35

O diagnóstico de apresentação e posição apenas não está completo, sendo necessário
acrescentar-lhe a variedade de posição, que se define como a relação dos pontos de re-
ferência fetais com os pélvicos.

É INCORRETO afirmar que, entre esses pontos de referência, se inclui

A) a córmica, nas apresentações transversas.

B) a crista sacrococcígea, nas apresentações pélvicas.

C) a glabela ou raiz, no nariz (fronte).

D) a lambda, nas apresentações cefálicas defletidas.

Questão 36
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A amniocentese é imprescindível, ainda, nos trabalhos de investigação do sistema
amniótico e complementa as hemotransfusões intra-uterinas do concepto.

Considerando-se a amniocentese, é INCORRETO afirmar que

A) as pesquisas microbiológicas permitem conhecer-se eventual contaminação do lí-
quido amniótico, tendo-se em vista o diagnóstico de aminionite, corionite, placen-
tite, funiculite e infecções fetais.

B) o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento e a prevenção da doença hemolítica, ao
fornecerem à clínica os elementos necessários para a vigilância das condições do
feto com apenas uma punção, têm marcado a oportunidade das medidas terapêuti-
cas.

C) o estudo do líquido amniótico serve para análises bioquímicas, espectrofométricas,
imunológicas e hormonais.

D) o líquido amniótico subsidia, ainda, o diagnóstico de maturidade fetal, o estudo
das células esfoliativas do feto, a análise da concentração de creatinina, a espec-
trofotometria para bilirrubina e surfactantes fosfolípideos.

Questão 37

Durante o ciclo grávido-puerperal, existem fatores considerados de risco para trans-
missão do HIV.

Considerando-se esses fatores, é INCORRETO afirmar que

A) os fatores genéticos fetais relacionados com a resposta imune indicam as variações
no HLA, que podem implicar maior, ou menor, suscetibilidade a várias doenças
infecciosas, inclusive à infecção pelo HIV.

B) os fatores intraparto mostram uma correlação entre a presença e maior quantidade
de partículas virais e as células infectadas pelo HIV no trato genital, com um
maior risco de transmissão desse vírus.

C) os fatores maternos incluem as relações sexuais sem preservativos, múltiplas par-
cerias sexuais na gestação e uso de drogas ilícitas.

D) os receptores betaquimiocinas atuam ao lado do CD4 como receptores para liga-
ção e infecção do HIV em células-alvo; já os macrófagos placentários expressam
receptores alfaquimiocinas, mas sua expressão encontra-se diminuída nos estados
de ativação imunológica.

Questão 38
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A doença hemolítica perinatal, ou eritroblastose fetal e do recém-nascido, é uma afec-
ção generalizada, que é acompanhada de anemia, destruição das hemácias e presença
de formas jovens ou imaturas na circulação periférica.

Considerando-se essas informações, é INCORRETO afirmar que

A) a aloimunização ocorre quando hemácias Rh-positivo são introduzidas no orga-
nismo da mãe, onde são totalmente desconhecidas, porque a gestante não possui o
antígeno Rh.

B) a imunoantigenicidade dos anticorpos RH depende do número de sítios antigêni-
cos em suas hemácias, o que lhe define a importância clínica.

C) a transferência de anticorpos da mãe para o filho só pode ser feita através da pla-
centa e, nesse caso, a única imunoglobulina transferível é a IgM, que se liga ao re-
ceptor Fc de membrana plasmática.

D) o desconhecimento do antígeno D da receptora, antes da aplicação de transfusão
de sangue em pessoas Rh negativo, é altamente danoso e condenável, pois as he-
mácias D positivo formam anticorpos anti-D.

Questão 39

Uma paciente procura a clínica de uroginecologia. Após ser submetida a exames e
com base na sua historia da moléstia atual, é compatível com o diagnóstico de bexiga
hiperativa.

Nesse caso, é CORRETO afirmar que o estudo urodinâmico mais útil para se confir-
mar o diagnóstico é o de

A) avaliação de pressão de fluxo.

B) gráfico de freqüência e volume vesical em 48 horas.

C) pressão do ponto de extrazamento de valsalva.

D) ultra-sonografia pélvica.

Questão 40
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Considerando-se a avaliação do caráter da dor pélvica e da dismenorréia, é
INCORRETO afirmar que

A) a dor aguda é intensa e se caracteriza por início súbito, aumento abrupto e curta
duração.

B) a dor crônica ainda é um diagnóstico geral, amplo, que compreende muito mais
causas específicas, desde a endometriose até a síndrome de compressão nervosa.

C) a dor referida é superficial e sua localização é dificultada pela determinação da
inervação da víscera afetada.

D) os abscessos tuboovarianos, uma seqüela da salpingite aguda, são, geralmente,
bilaterais, mas não é raro haver formação de abscesso unilateral.

Questão 41

Considerando-se a vascularização pélvica, é INCORRETO afirmar que

A) a rede vascular pélvica tem a capacidade de expandir, significativamente, o volu-
me e o fluxo durante a gravidez.

B) os ramos das artérias ilíacas internas podem, sempre, ser identificados pela ordem
de saída do vaso original.

C) os vasos pélvicos desempenham um papel importante na sustentação da pelve.

D) uma perfusão pélvica contínua costuma ocorrer após ligadura das duas artérias ilí-
acas internas (hipogástricas), devido ao extenso suprimento sangüíneo colateral.

Questão 42

O ureter, quando entra na pelve, guarda uma relação de proximidade com os vasos
ilíacos.

Assim sendo, é CORRETO afirmar que o ureter cruza

A) a artéria hipogástrica (ilíaca interna), medialmente à bifurcação da artéria uterina.

B) a artéria hipogástrica (ilíaca interna), no nível da bifurcação da divisão posterior.

C) os vasos ilíacos comuns em sua bifurcação, lateralmente aos vasos ováricos.

D) os vasos ilíacos comuns em sua bifurcação, logo medialmente aos vasos ováricos.

Questão 43
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Várias anormalidades metabólicas, respiratórias e eletrolíticas podem acontecer no pe-
ríodo pós-operatório.

Considerando-se essa informação, é CORRETO afirmar que

A) a acidose metabólica implica diminuição da contratilidade miocárdica; propensão
à vasodilatação periférica, que leva à hipotensão; e refratariedade do coração fi-
brilante à desfibrilação.

B) a acidose respiratória resulta da retenção de dióxido de carbono em pacientes com
hipoventilação por depressão do sistema nervoso central.

C) a alcalose é um distúrbio acidobásico, comum no período pós-operatório, que tem
significado clínico e necessita de medicação para sua resolução.

D) a perfusão tecidual, em pacientes com acidose lática, deve ser restabelecida, po-
dendo-se realizar por meio de suporte cardiovascular e pulmonar.

Questão 44

É CORRETO afirmar que o principal instrumento de tratamento, no pós-operatório,
de paciente com suspeita de íleo paralítico consiste na

A) administração de agentes farmacológicos para estimular a função gastrointestinal.

B) descompressão gastrointestinal e dos líquidos intravenosos.

C) instilação de material de contraste radiológico hipertônico para estimular a função
peristáltica do intestino.

D) intervenção cirúrgica para corrigir o bloqueio intestinal.

Questão 45
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Uma paciente, com 35 anos, tem diagnóstico de carcinoma ovariano em estágio II e é
submetida a pam-histerectomia. No quinto dia de pós-operatório, ela desenvolve
trombose venosa profunda femoral.

Considerando-se o quadro clínico descrito, é CORRETO afirmar que o tratamento
mais indicado para a paciente consiste em

A) estreptoquinase intravenosa por 72 horas, seguida de varfarina oral durante três
meses.

B) heparina intravenosa durante 10 dias, seguida de varfarina oral durante três meses.

C) heparina intravenosa durante cinco dias, seguida de varfarina oral durante três me-
ses.

D) repouso no leito, com elevação das pernas, e início imediato de varfarina oral du-
rante três meses.
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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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