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TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema A valorização dos talentos na Era da Economia
do Conhecimento . O  constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa

fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e

a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.

TÍTULO

________________________________________________________________________________________________
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INSTRUÇÕES PARA

 
A REDAÇÃO

Leia o tema.

Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.

Dê um TÍTULO adequado ao texto.

Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.

A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por

omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.

À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.

A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da

Prova de Redação, em tinta azul ou preta.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato

limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.

Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras

ou marcas que a identifique.

A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará   a

redação.

O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência

textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em

Edital.

TEMA  DA  REDAÇÃO

     É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas
de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento
(moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias
atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.     

Na Era da Economia do Conhecimento , talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser
humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com
extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.

Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva      Disponível em: http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm.   Acessado em: 14 nov. 2007.

Tema:

A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento

http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm
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Questões de 1 a 20
Língua Portuguesa

Texto 1 

O talento, uniformemente distribuído por toda a
população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta
entidade fantástica, produto das variações sutis e
__________ na fiação infinitamente complexa de cada
cérebro humano, (2) desconhece __________ de gênero,
de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei
probabilística dos grandes números (3) atravessa,
insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas
ou os __________ sociais mais arraigados. Na Índia (4)

atropela o apartheid disfarçado em estrutura de casta e
em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da
eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance
de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo
em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam
manifestar lampejos que sugerem, ao observador
desatento ou precondicionado, vínculos de natureza
genética. E há espaço para todos, que

 

vastas e
infinitamente complexas são as dimensões de
manifestação do talento humano.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, n° 8, 2006, p. 9-10.

1. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

a) aliatórias  clivagem - estratos
b) aleatórias  clivajem  extratos
c) alhiatórias  clivajem  estratos
d) aleatórias  clivagem  estratos

2. Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.

I. A palavra apartheid , por extensão, refere-se a
qualquer tipo de segregação racial.

II. As palavras manifestação , população e
variações são substantivos formados a partir

de verbos.
III. A palavra eugenia é formada pelo prefixo grego

eu- (perfeição) mais o radical grego gen-os
(gênero, espécie).

     Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

3. A palavra destacada na última frase do texto é

a) uma preposição.
b) uma conjunção integrante.
c) um pronome relativo.
d) uma conjunção explicativa.

4. Considere as formas verbais enumeradas no texto,
e assinale a alternativa correta.

a) População é o  sujeito da forma verbal 1.
b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
c) Entidade fantástica  somente é sujeito das

formas verbais 4, 5, 6.
d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo

sujeito.

5. Analise as afirmativas.

I. Pais de temperamento genioso geram filhos
especiais.

II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente
distribuído.

III. A maioria das pessoas acredita que o talento é
transmitido de pai para filho.

Qual(is) não encontra(m) suporte no texto?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12  referem-se ao
texto a seguir.

Texto 2

Ainda somos uma nação de chuteiras?

     Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro,
que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho
-, como os grandes exemplos, predomina um discurso
construído de maneira a destacar o caráter natural dos
nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram
com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola,
não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo
parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro...
Uma identidade malandra , onde nosso jeitinho tudo
solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não
precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com
a possibilidade utópica de construir um país de iguais,
sem distinção de cor, raça e classe social.     

(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a
imagem de uma nação todos como

 

um , celebrando-
se o sentimento de unidade nacional, sentimento esse
cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante
de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam
uma copa da outra. A pátria de chuteiras , de Nélson
Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua
vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve
os preparativos imediatamente anteriores e a realização
da competição esportiva em si.     

(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As
massas sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua

maneira, divertindo-se com a situação, gozando
catarticamente com a competição, sem perder de vista
sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando
produtos a ela associados e lucrando com sua venda.
Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus
produtos desaparecem em  seguida, mas a situação
concreta que se vive, não.

          Adaptado de: M. J. Nercolini    Disponível em:< http://www.pacc.ufrj.br/literatura/

polemica1.php>.  Acessado em: 10 nov 2007.

http://www.pacc.ufrj.br/literatura/
polemica1.php>
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6. Analise as afirmativas sobre a  acentuação gráfica
das palavras do texto.

I. As palavras macunaímica (1° parágrafo) e
utópica (1° parágrafo) obedecem a mesma regra

de acentuação gráfica.
II. A palavra pátria (2° parágrafo) é acentuada pela

mesma regra de heróis (3° parágrafo).
III. As palavras Gaúcho (1° parágrafo) e país (1º

parágrafo) são acentuadas porque o u e i  são
tônicos, e  formam hiato com a vogal anterior.

     Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

7. Assinale a alternativa em que a preposição não seja
regida por um nome.

a) para jogar (1° parágrafo).
b) de iguais (1° parágrafo).
c) ao período (2° parágrafo).
d) da competição (2º parágrafo).

8. Assinale a alternativa em que a palavra se em
situação concreta que se

 

vive (3° parágrafo) exerce
a mesma função que no texto.

a) Muito se fala de crise.
b) Registraram-se as ocorrências mais freqüentes.
c) Meu irmão não se feriu.
d) Ela indignou-se com a falta de educação do

funcionário.

9. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.

I. As palavras protótipo (1° parágrafo), ressurgir
(2° parágrafo) e reapropriar-se (3° parágrafo)
apresentam prefixos de origem latina.

II. A palavra macunaímica apresenta sufixo
formador de adjetivo.

III. A palavra ressemantizando (3° parágrafo) é
formada por derivação prefixal e sufixal.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a II e a III.
d) I, II e III.

10. Nas duas ocorrências da palavra como, destacadas
no texto, ela exerce a função de

a) um advérbio.
b) uma conjunção.
c) um pronome relativo.
d) uma preposição.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,

I. os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo
Macunaíma.

II. para o autor, o futebol se constitui num dos
tópicos principais na construção da identidade
nacional.

III. a imagem da nação todos por um se afirma a
cada Copa do Mundo.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que

a) o futebol é visto como força capaz de promover
a unidade nacional.

b) só precisa se esforçar aquele que não tem
talento.

c) o sentimento de brasilidade é reforçado durante
a realização da Copa e perdura até a próxima
competição.

d) o último parágrafo apresenta exemplos do nosso
jeitinho e identidade malandra referida no
primeiro parágrafo.

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os
pronomes da segunda coluna.

As duas oponentes discutiram entre ________,
mas não brigaram.
Depois de ________ explicar, você pode
argumentar.
É muito complicado para ________ alterar minha
senha.
Compreendi que o problema  era para ________
resolver.       

1. si       
2. eu       
3. mim

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
numérica correta, de cima para baixo.

a) 1 2 3 3
b) 1 2 3 2
c) 3 1 2 2
d) 1 3 2 3

14. Quanto à concordância nominal, assinale a
alternativa incorreta.

a) Minha agenda estava meia escondida, por isso
não a encontrei logo.

b) Custou caro aquela escolha.
c) A candidata expôs argumentos bastantes para

ser transferida.
d) O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.

(  )

(  )

(  )

(  )
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INSTRUÇÃO: as questões de 15 a 20 referem-se ao
texto a seguir.

Texto 3

O futebol é muito maior do que a criação artística

     
Por que cargas d água o futebol não tem na literatura

brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão
na nossa sociedade? (...) De _________ muito, o futebol
se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que
está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante.
Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos
ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do
brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na
poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas
pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de
cinema, representado devidamente nos palcos ou
capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.
     Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta,
poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que,
_________ propósito, me disse certa vez: É que o futebol
é muito maior do que a criação artística .       

O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o
futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema,
a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas;
ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as
tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e
nos derrama um belo verso, ao menos, _________ cada
partida. Assim, criou sua própria semântica, uma
linguagem que dispensa as demais.                

Adaptado de: Alberto Helena Jr.   Disponível em:
< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>.                                                           

Acessado em: 10 nov. 2007.

15. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

a)  a  à  a
b) há  a  a
c)  à  à  à
d) há  a  à

16. Analise as expressões.

1. que está presente no nosso dia-a-dia (1°
parágrafo).

2. que , ________ propósito, me disse certa vez
(2° parágrafo).

3. que dispensa as demais (3° parágrafo).

Em qual(is) dela(s), a palavra destacada não retoma
um antecedente?

a) Apenas no 1.
b) Apenas no 2.
c) Apenas no 3.
d) Apenas no 1 e 2.

17. Considere as afirmativas sobre a expressão quer
gostemos ou não .(1º parágrafo)

I. A expressão poderia ser substituída, sem
qualquer alteração do significado da expressão,
por gostando ou não .

II. A palavra quer poderia ser eliminada sem que
houvesse qualquer alteração no significado da
expressão.

III. A expressão poderia ser substituída por caso
tenhamos ou não gosto por , sem prejuízo para
o significado do trecho.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) I, II e III.

18. Todos os trechos abaixo contém palavras
empregadas no sentido conotativo, à exceção de

a) falamos de futebol .
b) o futebol se infiltrou de tal forma
c) no tecido social brasileiro
d) e nos derrama um belo verso, .

19. Considere as afirmações sobre o texto.

I. A expressão cargas d água indica que o autor
está perplexo diante da dúvida expressa por sua
indagação.

II. A  pergunta feita nas duas primeiras linhas é
respondida em parte no texto.

III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do
futebol à categoria de manifestação artística.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3.
Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se
for falsa.

Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos
jogadores de futebol como algo natural e que
não exige esforço, no Texto 2.
Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto,
fonte privilegiada de orgulho nacional e guardião
da unidade nacional.
O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento
no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um
papel fundamental na vida do brasileiro.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta das letras, de cima para baixo.

a) V V V F
b) F V F V
c) V  F F V
d) F F V V

(  )

(  )

(  )

(  )

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>
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Questões de 21 a 60
Especialidade

21. Em relação à ultrassonografia, considere as
seguintes afirmações:

I. As ondas do ultrassom são inaudíveis para o
homem, com freqüências, superiores a 18.000
Hz.

II. A onda refletida (ECO) é captada pelo transdutor,
transformada em energia elétrica e reproduzida
num osciloscópio.

III. O osso e particularmente o ar, por terem altos
valores e impedância, permitem a passagem de
todo o feixe sonoro.

Está(ão) correta(s)

a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) Nenhuma das afirmações.

22. Em relação aos princípios físicos da obtenção de
imagens em radiologia, assinale a alternativa
correta.

a) Para que um objeto ou estrutura anatômica seja
visível em uma imagem de Raio-X, é necessário
que exista algum elemento contendo cálcio no
tecido ou outro material no qual ele está contido.

b) Quando um objeto é fisicamente diferente ele
reflete a radiação do que o tecido adjacente e
cria uma sombra no feixe de Raios-X.

c) O espectro de um feixe de Raios-X é determinado
por combinações do material do ânodo, o material
e a espessura do filtro, e a quilovoltagem
selecionada para o procedimento.

d) A quantidade de contraste do Raio-X produzida
independe do número atômico do objeto ou do
espectro de energia do fóton do feixe de Raio-X.

23. Em relação aos princípios físicos da tomografia,
assinale a alternativa correta.

a) Na tomografia computadorizada o tubo de raios-
X gira 360o em torno da região do corpo a ser
estudada e a imagem obtida é tomográfica ou
seja fatias da região do corpo estudada são
obtidas.

b) Na tomografia helicoidal além do tubo de raios-
X, os detectores também giram.

c) Os detectores de fótons da tomografia
computadorizada transformam os fótons
emitidos em sinal analógico antes mesmo da
digitalização.

d) O feixe de raios-X na tomografia computadorizada
o feixe é hexagonal.

24. Qual a lesão traumática onde ocorre perda da
congruência articular (perda da relação anatômica
de duas superfícies articulares)?

a) Entorse.
b) Luxação.
c) Fratura.
d) Estiramento.

25. Todas as situações clínicas listadas a seguir são
contra-indicações à realização de ressonânica
nuclear magnética, exceto uma delas. Assinale-a.

a) Pacientes submetidos a cirurgias cardíacas com
sutura de esterno.

b) Pacientes portadores de marcapasso.
c) Pacientes portadores de desfibriladores

implantados.
d) Pacientes com clipes cerebrais.

26. Exame de imagem com maior acurácia para a
detecção inicial da osteonecrose é

a) Cintilografia.
b) Radiografia.
c) Ressonância Nuclear Magnética.
d) Tomografia Computadorizada.

27. Qual a incidência específica para a articulação sacro-
ilíaca mantendo o paciente em decúbito dorsal e
angulando o tubo de raios-X em torno de 25º a 30º
no sentido cranial?

a) Incidência de Caldwell.
b) Incidência de Ferguson.
c) Incidência de Merchant.
d) Incidência de Willis.

28. Qual o exame de imagem indicado na avaliação
inicial de paciente com dor e desconforto isolado na
patela, com histórico de queda ao solo, com impacto
em joelho, impossibilitado de flexioná-lo em 90 graus
e incapacitado para deambular mesmo que por
poucos passos apoiando o peso sobre o membro
inferior lesionado, sem auxílio?

a) Radiografia.
b) Ressonância Nuclear Magnética.
c) Tomografia computadorizada.
d) Ultra-sonografia.

29. Na ultrassonografia obstétrica realizada após as 42
semanas de gestação, todas as informações são
importantes, exceto uma delas. Assinale-a.

a) Batimentos cardíacos fetais.
b) Estimativa da idade gestacional.
c) Grau de maturidade da placenta.
d) Quantidade de líquido amniótico.
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30. Qual o sinal radiológico de alargamento local da
artéria pela impactação do êmbolo, no
tromboembolismo pulmonar?

a) Fleischner.
b) Garland.
c) Murphy.
d) Westermark.

31. O sinal do limão e o sinal da laranja estão
relacionados à

a) agenesia de rim.
b) estenose aórtica.
c) mielomeningocele.
d) toxoplasmose.

32. Qual o tumor sólido congênito mais freqüente no
recém-nascido?

a) Fibroma retroperitonial.
b) Retinoblastoma.
c) Teratoma sacrococcígeo.
d) Tumor de Wilms.

33. Qual a causa mais comum de amenorréia em
mulheres em idade reprodutiva?

a) Adenoma de hipófise.
b) Anorexia nervosa.
c) Gravidez.
d) Síndrome de Asherman.

34. O sinal de Homans está relacionado à trombose
venosa profunda e é caracterizado por

a) dilatação venosa distal.
b) dor à dorsiflexão do pé.
c) espessamento vascular por impactação do

trombo.
d) infiltração perivascular inflamatória.

35. No estudo radiológico das cavidades paranasais,
incidência radiográfica que quando incorretamente
realizada projeta os rochedos na metade inferior dos
seios maxilares, dando falsa imagem de opacidade.

a) Caldwell.
b) Hirtz.
c) Perfil.
d) Waters.

36. Em relação aos contrastes utilizados na arteriografia
coronariana, assinale a alternativa correta.

a) O ácido iopanóico causa vasoconstrição
coronariana.

b) O diatrizoato de meglumina diminui
significativamente o débito cardíaco.

c) Os contraste iônicos monoméricos possuem
efeito inotrópico negativo.

d) Os contrastes não iônicos podem aumentar
levemente a contratilidade do ventrículo esquerdo.

37. O exame de imagem de primeira escolha diante da
suspeita clínica de urolitíase é

a) Pielografia retrógrada.
b) Tomografia computadorizada.
c) Ultrassonografia.
d) Urografia excretora.

38. Na hiperplasia prostática benigna, a avaliação da
via urinária superior por técnicas de imagem pode
estar justificada em todas as situações a seguir,
exceto no(a)

a) controle pós-ressecção endoscópica da próstata
em paciente assintomático.

b) hematúria persistente.
c) insuficiência renal de rápida evolução.
d) quadro sintomático de litíase.

39. Qual o exame mais rápido e sensível, utilizado
inicialmente para rastreamento de hemorragia
intracraniana em paciente com quadro suspeito há
menos de 24 horas?

a) Arteriografia carotídea e vertebral bilateral.
b) Cintilografia.
c) Ressonância nuclear magnética.
d) Tomografia sem contraste.

40. Qual o exame de escolha para pesquisa inicial de
aneurisma de aorta abdominal?

a) Arteriografia.
b) Ressonância nuclear magnética.
c) Tomografia.
d) Ultrassonografia.

41. Qual o exame de escolha para a avaliação inicial de
doença metastática pulmonar em pacientes
portadora de câncer de mama?

a) Cintilografia.
b) Raios X de tórax.
c) Ressonância nuclear magnética.
d) Tomografia computadorizada.

42. Qual o exame de escolha para avaliação de mixoma
atrial?

a) Cintilografia miocárdica.
b) Ecocardiografia bidimensional.
c) Tomografia computadorizada.
d) Ressonância nuclear magnética.

43. Qual o agente de escolha para a cintilografia de
tireóide?

a) I123.
b) Tc99m.
c) Te122.
d) Xe123.
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44. Para a avaliação da esclerose múltipla, o exame de
imagem preferencial, dentre os listados a seguir, é

a) Arteriografia cerebral.
b) Cintilografia cerebral.
c) Ressonância nuclear magnética.
d) Tomografia computadorizada.

45. São características ultrassonográficas que
aumentam a probabilidade da lesão ser maligna,
exceto uma delas. Assinale-a.

a) Margens irregulares.
b) Microcalcificações.
c) Multicentricidade.
d) Pontos vasculares intranodulares.

46. O exame da translucência nucal tem, para a
trissomia do 21, especificidade e sensibilidade
respectivamente de

a) 44-75% e 99%.
b) 88% e 99%.
c) 99% e 44-75%
d) 99% e 88%.

47. Para a síndrome de Budd Chiari, o teste inicial de
escolha é

a) Ressonância nuclear magnética.
b) Tomografia computadorizada.
c) Ultrassonografia com Doppler colorido ou

pulsado.
d) Venografia direta.

48. As calcificações em casco de tartaruga estão
relacionadas à infecção pelo

a) Brugia timori.
b) HIV.
c) Pneumocystis carinii.
d) Schistosoma japonicum.

49. Paciente do sexo masculino, com 56 anos de idade,
é trazido para atendimento após quadro convulsivo
em sua residência. Familiares informam que referia
queixa de cefaléia há várias semanas, mas sem
outras queixas. Exame físico sem particularidades.
Imagens tomográficas mostram (1) cistos
vesiculares circundados por áreas de baixa
densidade com pouca ou nenhuma impregnação
após a injeção do contraste. (2) cistos coloidais
hipodensos ou lesões isodensas circundadas por
edema associado a uma impregnação em anel ou
nodular e (3) granuloma ou  calcificações com
diversos tamanhos, mas podendo atingir vários
milímetros de diâmetro.

Considerando os dados relatados, das situações
listadas a seguir, o diagnóstico mais provável é

a) Acidente vascular cerebral.
b) Glioblastoma.
c) Neurocisticercose.
d) Neurossífilis.

50. As múltiplas lesões da toxoplasmose no cérebro
apresentam uma predileção característica pelos

a) III e IV pares cranianos.
b) Gânglios da base.
c) Lobos parietais.
d) Ventrículos laterais.

51. Em relação à osteomielite, assinale a alternativa
correta.

a) A cintilografia tem sensibil idade de
aproximadamente 30% e especificidade de 90%
para identificar ou confirmar o local da infecção.

b) A ressonância nuclear magnética é mais sensível
do que a contilografia óssea, mas muito menos
específica.

c) A tomografia é menos sensível do que os Raios
X simples.

d) Os exames de Raios X podem não detectar
quaisquer alterações nas fases iniciais da
doença.

52. Na investigação diagnóstica de ureterolitíase com
tomografia computadorizada helicoidal sem
contraste

a) a dilatação ureteral unilateral é caracterizada pelo
diâmetro ureteral maior que 5 mm e considerada
o sinal secundário com maior sensibilidade e alta
especificidade para cálculos ureterais.

b) o sinal da cauda do cometa descarta a
possibilidade de flebólito.

c) o principal sinal diagnóstico é a visualização
direta do cálculo no interior do ureter.

d) o sinal do halo ureteral é patognomônico de
calcificações vasculares.

53. A otorragia pós-trauma é indicativa de

a) Fratura de base de crânio.
b) Hematoma subdural.
c) Luxação do atlas.
d) Ruptura do seio venoso.

54. Em relação à investigação das sinusites agudas não
complicadas, assinale a alternativa correta.

a) O exame padrão-ouro é o Raio-X de Seios da
Face.

b) A tomografia computadorizada possui uma alta
especificidade para as sinusites, com baixo
índice de falso-positivo, particularmente em
crianças abaixo de três anos de idade.

c) Os achados clínicos de cefaléia, dor ou pressão
facial, rinorréia purulenta, febre, otalgia e tosse
são altamente sugestivos de sinusite aguda.

d) A ultrassonografia é muito sensível.



10RAD - RADIOLOGIA - VERSÃO A

55. Em relação às malformações congênitas do
pescoço, assinale a alternativa correta.

a) A ultrassonografia pode esclarecer se a lesão é
sólida ou cística.

b) Mesmo com a ultrassonografia e a tomografia
computadorizada, a anamnese e o exame clínico
são fundamentais na investigação.

c) Na investigação de cisto do ducto tireoglosso, a
ultrassonografia é pouco sensível.

d) O diagnóstico de cistos branquiais é realizado
exclusivamente por ultrassonografia ou tomografia
computadorizada.

56. Assinale a alternativa correta.

a) A característica radiológica do pneumotórax é a
aproximação da pleura visceral da pleura parietal.

b) Na expiração o tamanho do pneumotórax parece
aumentar na radiografia porque o volume
pulmonar fica diminuído durante a expiração
máxima forçada.

c) A acurácia diagnóstica para o pneumotórax é
mantida mesmo em exames de raios-X feitos
em aparelhos portáteis.

d) O pneumotórax é melhor visualizado em
pacientes com enfisema bolhoso.

57. Dos achados mamográficos listados a seguir,
assinale o que não é indicativo de doença maligna.

a) Aspecto infiltrativo.
b) Calcificações circulares.
c) Microcalcificações pleomórficas.
d) Nódulo espiculado.

58. O método de escolha para pesquisa de lesões
impalpáveis de mama em mulheres pós-
menopáusicas é

a) Cintilografia.
b) Mamografia.
c) Tomografia.
d) Ultrassonografia.

59. Em relação à tomografia por emissão de pósitrons,
é correto afirmar que

a) é o exame de escolha para diferenciar tumores
sólidos de císticos.

b) não consegue avaliar o miocárdio não viável.
c) possui alta especificidade para tumores de trato

digestivo.
d) possui alta sensibilidade para identificar

viabilidade do miocárdio.

60. Em relação aos nódulos de tireóide, assinale a
alternativa correta.

a) Nódulos hiperfuncionantes na cintilografia são
geralmente benignos.

b) Métodos de imagem como a ultrassonografia e
a tomografia computadorizada são muito
sensíveis e específicos para diferenciar tumores
benignos de malignos.

c) O índice de falso-positivos na punção por agulha
fina não é influenciado pela tireoidite de
Hashimoto.

d) O tipo histológico mais freqüente de câncer de
tireóide é o folicular.






