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2.
PORTUGUÊS
Atenção:

Com essa frase, no contexto do trecho de sua autoria,
Rousseau está afirmando que
(A) é tão difícil legislar de forma legítima quanto obter a
quadratura do círculo.
(B) a resolução do referido problema da geometria leva
à forma justa de governar.
(C) um governo que pretenda ser abusivo terá como
desafio efetuar a quadratura do círculo.
(D) os mais árduos problemas da geometria guardam
íntima relação com o sistema de poder.
(E) a quadratura do círculo tem dificuldade análoga à de
governar impondo a lei aos homens.

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
que segue.
A ética como pressuposto do direito
O filósofo Emanuel Kant mostrou que nenhum Estado

de direito poderá subsistir se não houver, por parte dos
cidadãos, uma ampla adesão a esse sistema, e não uma mera
obediência, obtida por coerção governamental. Tem sentido
análogo ao dessa consideração de Kant a seguinte passagem
de Rousseau: “Colocar a lei acima do homem é um problema,
para a política, que comparo ao da quadratura do círculo, para a

Resolvei bem esse problema e o governo fundado sobre
essa solução será bom e sem abuso.

_________________________________________________________

3.

Atente para as seguintes afirmações:

I. Um cidadão só respeita a lei quando ela atende

geometria. Resolvei bem esse problema e o governo fundado

plenamente aos seus interesses pessoais.

sobre essa solução será bom e sem abuso. Mas até lá, onde

II. Os cidadãos acatam as leis quando sabem que elas

acreditarem fazer reinar as leis, serão os homens que reinarão.”

existem para assegurar a convivência entre eles.

É preciso, pois, desenvolver o ethos da nação, e

III. A universalização da ética ocorre quando um

para isso é preciso também criar os cidadãos, pois estes só se

cidadão se pergunta se o valor de sua ação tem o
respaldo dos demais cidadãos.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

tornam efetivamente cidadãos quando têm seus direitos
respeitados, e quando, em contrapartida, observam seus

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

deveres. Parafraseando Erasmo, o homem não nasce cidadão,
torna-se tal por meio da educação. O cidadão só é despertado
para a necessidade de seu comportamento ético quando
percebe que está na ética uma garantia para um pleno convívio
social. Ele precisa valorizar essa convivência, perceber que ela

_________________________________________________________

4.

é essencial para a sua vida. Caso não dê crédito às normas
éticas, acabará por se amparar nas leis da natureza, que lhe
parecerão mais vantajosas.
O comportamento ético se define pela universalização dos valores que o norteiam. É a situação em que o

I, II e III.
I e II, somente.
II e III, somente.
I e III, somente.
III, somente.

Considerando-se o contexto, há franca oposição de
sentido entre as seguintes expressões:
(A) ampla adesão e adesão voluntária.
(B) normas éticas e leis da natureza.
(C) desenvolver o ethos da nação e criar os cidadãos.
(D) universalização dos valores e comportamento ético.
(E) direitos respeitados e seus deveres.

_________________________________________________________

5.

indivíduo, antes de agir, pergunta se o mérito de sua ação vai
ao encontro do que os outros homens valorizam, assim como
ele espera que as ações dos outros encontrem nele plena
aprovação. É assim, retomando a observação de Kant, que se
manifesta a adesão voluntária e participativa do cidadão ao
sistema que rege uma sociedade.
(http://faac.unesp.br/pesquisa/tolerancia/texto_etica_rouanet.htm,
adaptado)

No contexto em que está inserido, o termo sublinhado no
segmento
o
(A) ampla adesão a esse sistema (1 parágrafo) referese a Estado de direito.
o
(B) que comparo ao da quadratura do círculo (1
parágrafo) refere-se a do homem.
o
(C) torna-se tal por meio da educação (2 parágrafo)
refere-se a homem.
o
(D) ela é essencial para a sua vida (2 parágrafo) referese a necessidade.
o
(E) que rege uma sociedade (3 parágrafo) refere-se a
adesão voluntária.

_________________________________________________________

1.

De acordo com Kant, a subsistência de um Estado de
direito depende de que
(A)

(B)

6.

Está plenamente adequada a concordância verbal na frase:
(A)

uma parte dos cidadãos se disponha à submissão
devida às leis.

(B)

o sistema constitucional se imponha à maioria dos
cidadãos.

(C)

(C)

a legislação em que se sustenta obtenha o apoio
dos cidadãos.

(D)

o poder governamental saiba ser coercitivo em nome
da lei.

(E)

a obediência dos cidadãos seja o objetivo de quem
legisla.

(D)

(E)

Caso se coloque as leis acima do homem, este
reagirá passando a seguir os ditames da natureza.
Não cabem aos princípios éticos determinar-se por
si mesmos, pois quem os legitima é a necessidade
humana.
Pretendem-se reconhecer nas escolhas éticas a universalização alcançada pelo respeito a princípios
comuns.
A obediência às leis do instinto e da natureza costumam constituir a alternativa para quem descrê das
leis humanas.
Não se impute aos homens que desobedecem as
leis impostas o qualificativo de rebeldes, ou o de
irresponsáveis.
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7.

NÃO admite transposição para a voz passiva o seguinte
segmento:
(A)

Resolvei bem esse problema (...)

(B)

É preciso, pois, desenvolver o ethos da nação (...)

(C)

Ele precisa valorizar essa convivência (...)

(D)

(...) está na ética uma garantia para um pleno
convívio social.

(E)

(...) que as ações dos outros encontrem nele plena
aprovação.

Atenção:

A sociedade democrática

_________________________________________________________

8.

(A)

Na paráfrase de Erasmo, antes de nascer cidadão,
os homens precisam de se converter como tal
através da educação.

(B)

Kant defendeu a idéia de que, sem a adesão e a
participação dos cidadãos, não há Estado de direito
que se mantenha como tal.

(C)

O pressuposto de que haja o ethos da nação se
deve à criatividade que, quanto a isso, competem
aos homens estabelecer.

(D)

Quem haverá de obedecer leis humanas, em vez
das naturais, se estas lhes parecerem inteiramente
impostas?

(E)

Quem não se interroga o valor do ato que lhe é
próprio não sabe qualificá-lo igualmente em relação
ao outro.

Que significam as eleições? Muito mais do que a
mera rotatividade de governos ou alternância no poder.
Simbolizam o essencial da democracia: que o poder não se
identifica com os ocupantes do governo, não lhes pertence, mas
é sempre um lugar disponível, que os cidadãos, periodicamente,
preenchem com um representante, podendo revogar seu mandato se não cumprir o que lhe foi delegado para representar.
As idéias de situação e oposição, maioria e minoria,
cujas vontades devem ser respeitadas e garantidas pela lei, vão
muito além dessa aparência. Significam que a sociedade não é
uma comunidade una e indivisa, voltada para o bem comum
obtido por consenso, mas, ao contrário, que está internamente
dividida e que as divisões são legítimas e devem expressar-se
publicamente. A democracia é a única forma política que
considera o conflito legítimo e legal, permitindo que seja

Está clara, coerente e correta a redação da seguinte frase:

_________________________________________________________

9.

trabalhado politicamente pela própria sociedade.
As idéias de igualdade e liberdade como direitos civis
dos cidadãos vão muito além de sua regulamentação jurídica
formal. Significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e
que, onde tais direitos não existam nem estejam garantidos,
tem-se o direito de lutar por eles e exigi-los. É esse o cerne da
democracia.
(Marilena Chauí, Convite à Filosofia)

É preciso corrigir a pontuação da seguinte frase:
(A)

Assim como Kant, também Rousseau cria não ser
possível, num Estado de direito, colocar as leis
acima dos cidadãos.

(B)

As normas éticas, para serem universalizadas,
dependem de que cada homem as identifique como
princípios que vale a pena respeitar.

(A)

a rotatividade ou a alternância no poder executivo
são condições de todo dispensáveis.

(C)

Erasmo, ao considerar a questão da cidadania,
vinculou-a a uma condição: os homens, para se
tornarem cidadãos, devem ser educados.

(B)

os governantes devem submeter periodicamente seu
mandato ao aval dos eleitores que os escolheram.

(D)

Caso não se convençam os homens, da vantagem
do comportamento ético, é possível que busquem
sua orientação, nas leis naturais.

(C)

o lugar do poder é transitoriamente ocupado por um
representante escolhido pelos cidadãos.

(D)

(E)

É uma máxima do convívio social: ao desfrute de um
direito deve corresponder, invariavelmente, o
cumprimento de um dever.

a escolha de um representante não depende, necessariamente, da vontade da maioria dos cidadãos.

(E)

o poder governamental pertence ao ocupante de um
cargo eletivo apenas durante a vigência de seu
mandato.

11.

Numa sociedade efetivamente democrática, as eleições
significam que

_________________________________________________________

10.

As questões de números 11 a 20 referem-se ao
texto que segue.

É preciso, pois, desenvolver o ethos da nação, e para isso
é preciso também criar os cidadãos (...)
A afirmação acima encontra equivalência de sentido nesta
outra redação, igualmente correta:
(A)

É preciso que sejam criados os cidadãos, quando se
faz necessário desenvolver o ethos da nação.

(B)

Por conseguinte, para que seja desenvolvido o ethos
da nação, ele torna imprescindível a criação dos
cidadãos.

(C)

Tendo em vista a criação de cidadãos, será
necessário o desenvolvimento do ethos da nação.

(D)

É onde se deseja desenvolver o ethos da nação que
se torna preciso criar os cidadãos.

(E)

Desde que se desenvolva o ethos da nação, também assim se desenvolverá a criação dos cidadãos.

_________________________________________________________

12.

Deve-se depreender, da leitura do primeiro parágrafo do
texto, que, numa democracia,
(A)

a delegação de poder é soberana e, por isso
mesmo, incondicional.

(B)

a periodicidade das eleições depende de dispositivos governamentais.

(C)

o essencial está em confiar o poder a quem se
identifique com o mando.

(D)

a revogação de um mandato significa a retirada de
uma delegação.

(E)

a representatividade de um governante se deve à
alternância no poder.
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13.

Atente para as seguintes afirmações:

17.

I. A existência de situação e oposição numa
sociedade é um fator necessário e suficiente para
qualificá-la como democrática.

O verbo indicado entre parênteses deverá adotar uma
forma do plural para preencher corretamente a lacuna da
frase:
(A)

É preciso que se ...... (conferir) às eleições muito
mais que uma importância circunstancial.

(B)

O justo enfrentamento de todas as situações de
conflitos sociais ...... (constituir) uma das
características da democracia.

(C)

As divergências que ...... (costumar) haver numa
sociedade dividida alcançam expressão política
numa democracia.

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se
afirma em

(D)

Não se ...... (atribuir) às manifestações eleitorais o
sentido maior de um sistema democrático.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Não ...... (dever) satisfazer a um cidadão, numa
democracia, apenas os direitos que lhe cabem como
eleitor.

II. O objetivo maior de um sistema democrático está
em produzir uma sociedade igualitária e homogênea, imune às divisões internas.

III.

As tensões sociais, expressas publicamente num
regime democrático, são inerentes à prática da
verdadeira democracia.

III.
II e III.
I.
II.
I e II.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

18.

Estão corretos o emprego e a flexão das formas verbais
na frase:

14.

Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o
sentido de um segmento do texto em:

(A)

Quem se desavir com a democracia haverá, mais
cedo ou mais tarde, de pagar o preço caro da tirania.

(A)

a mera rotatividade de governos = a vulgar
alternativa de mando.

(B)

O que mais nos apraz numa democracia é a
confiança de que ela nos imbue para lutar por
nossos direitos.

(B)

comunidade una e indivisa = grupo social coeso e
indecomponível.

(C)

(C)

considera o conflito legítimo e legal = arbitra o
dilema como justo e bem constituído.

É preciso que os consensos que advierem da prática
democrática não arrefeçam o esforço de aprimoramento do processo político.

(D)

A democracia nos provém de meios para lutarmos
não apenas por nossos direitos, mas pelos dos
indivíduos que o sistema não previlegia.

(E)

Se os ganhos da luta democrática não contemplarem e satisfazerem a todos os cidadãos, estará
sendo alcançada uma vitória apenas parcial.

(D)

regulamentação jurídica formal = incorporação legal
e literal.

(E)

são sujeitos de direitos = são cidadãos que
observam a lei.

__________________________________________________________________________________________________________________

15.

O dinamismo próprio de uma democracia revela-se,
sobretudo, quando
(A)

19.

a maioria dos cidadãos faz representar-se como
comunidade orgânica.

(B)

se formaliza juridicamente o direito à liberdade e à
igualdade.

(C)

se batalha pelo consenso de idéias entre os
detentores de direitos.

(D)

a minoria submete à aprovação da maioria a
legitimidade de seus direitos.

(E)

ocorre a luta dos cidadãos para que seus direitos
sejam garantidos.

É preciso corrigir a redação da frase:
(A)

Prefiram-se as falhas da democracia às supostas
vantagens de qualquer outro regime político.

(B)

Os ideais por que lutam os cidadãos costumam ser
mais claros do que as razões por que se abstêm de
lutar.

(C)

A estagnação social e o conformismo do povo constituem entraves ao processo de amadurecimento da
vida política.

(D)

Sempre haverá os que imaginam a democracia
sendo um regime pelo qual só contam os votos da
maioria.

(E)

Os conflitos sociais são penosos, mas não deixam

ficar na sombra as injustiças e as desigualdades.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
16.

Igualdade e liberdade são conceitos que
20.
(A)

definem, por si mesmos, a essência de um sistema
democrático.

(B)

devem ser tomados para além do que aparentemente significam.

(C)

descrevem o caráter estático de uma verdadeira
democracia.

(D)

estabelecem entre si uma relação dinâmica de
causa e efeito.

As eleições são importantes, mas não se empreste às
eleições um valor absoluto, ainda que muitos ainda vejam
as eleições como finalidade última do processo
democrático, sem falar nos que consideram as eleições
uma aborrecida obrigação.
Evitam-se as viciosas repetições do texto acima substituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente, por:
(A)

(E)

indicam a superação das contradições de uma
democracia.

se lhes empreste

- as vejam

- as consideram
- lhes consideram

(B)

se as empresta

- as vejam

(C)

se empreste-lhes

- vejam-nas - lhes consideram

(D)

se empreste a elas - lhes vejam - as consideram

(E)

se lhes empreste

- vejam-lhes - consideram elas
TRT18-Português3

4

www.pciconcursos.com.br

MODELO − Caderno de Prova, Cargo O11, Tipo 001
25.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

A principal característica laboratorial da polimialgia reumática é:

(A)

verapamil.

(B)

metoprolol.

FAN positivo.

(C)

lidocaína.

(C)

fator reumatóide positivo em títulos baixos.

(D)

adenosina.

(E)

amiodarona.

(D)

elevação de creatinoquinase.

(E)

elevação da velocidade de hemossedimentação.

(A)

ausência de marcadores da doença.

(B)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

22.

Uma mulher de 54 anos, sem uso crônico de qualquer medicação, é admitida no pronto-socorro com taquicardia paroxística supraventricular; está hemodinamicamente estável. A droga indicada é

26.

Com relação à artrite bacteriana aguda não-gonocócica,
são corretas as afirmações abaixo, EXCETO:

No gráfico abaixo, que compara a eficácia das estatinas
na redução do LDL-Colesterol, X e Y correspondem, respectivamente, a
70

na ausência de tratamento adequado pode haver
destruição da junta afetada.

(B)

o agente etiológico mais freqüente é Staphylococcus
epidermidis, seguido por estreptococos A e B.

(C)

é, geralmente, de início súbito, com acometimento
monoarticular.

(D)

em usuários de drogas endovenosas é freqüentemente causada por germes Gram negativos.

(E)

é, via de regra, uma infecção que acomete um hospedeiro comprometido.

X

Y

60
Redução de LDL, %

(A)

50
40
30
20
10
5 10

20

40
Dose diária, mg

80

_________________________________________________________

23.

No que concerne às manifestações extra-articulares da
artrite reumatóide (AR), pode-se afirmar que

(A)

rosuvastatina e atorvastatina.

(B)

sinvastatina e atorvastatina.

(A)

a manifestação oftalmológica mais freqüente é a
opacificação do cristalino.

(C)

pravastatina e fluvastatina.

(D)

lovastatina e rosuvastatina.

o acometimento mais comum, no pulmão, é doença
intersticial.

(E)

rosuvastatina e fluvastatina.

(B)

(C)

(D)

(E)

_________________________________________________________

27.

osteopenia secundária à doença ocorre independentemente do uso de corticoesteróide.
fraqueza muscular é comum e decorre tanto da
mobilidade diminuída quanto de miosite.
efeitos diretos da AR nos rins são raros.

_________________________________________________________

24.

Um homem de 76 anos procura atendimento médico por ter
apresentado 3 episódios de síncope relacionados a esforço físico nos últimos 15 dias. Apresenta pulso = 84 bat/min,
PA = 114 × 70 mmHg, sem hipotensão postural, ausculta
o
cardíaca com sopro sistólico 3+/6+ no 2 espaço intercostal
direito, com irradiação para as carótidas e ausculta pulmonar normal. O exame neurológico e o restante do
exame físico são normais. O exame com maior chance de
confirmar o diagnóstico é
(A)

ecodopplercardiograma.

(B)

tilt-test.

(C)

holter 24 horas.

(D)

doppler de carótidas.

(E)

tomografia computadorizada de crânio.

Esclerose múltipla tem maior incidência em
(A)

habitantes de cidades com altos índices de poluição
ambiental.

(B)

mulheres na pós-menopausa.

(C)

portadores de HIV.

(D)

adultos jovens.

(E)

homens acima de 60 anos.

_________________________________________________________

28.

Quanto ao tremor essencial benigno, pode-se afirmar que
(A)

surge mais freqüentemente após os 70 anos.

(B)

tende a poupar os membros inferiores.

(C)

é acompanhado de diminuição ou abolição de reflexos profundos.

(D)

cessa ao se pegar um objeto com propósito definido.

(E)

os melhores resultados terapêuticos são obtidos com
bloqueadores de canal de cálcio.
5
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29.

Caracteriza-se por apresentar incidência bimodal em relação à idade; a primeira entre 20 e 30 anos de idade e a
segunda ao redor dos 50. Trata-se de

33.

(A)

possivelmente negativo e positivo.

(A)

câncer de mama.

(B)

positivo e possivelmente positivo.

(B)

hepatocarcinoma.

(C)

positivo e negativo.

(C)

doença de Hodgkin.

(D)

negativo e positivo.

(D)

melanoma maligno.

(E)

positivo e positivo.

(E)

_________________________________________________________

câncer de tireóide.

_________________________________________________________

30.

Em um paciente com sífilis secundária, espera-se encontrar VDRL e FTA-ABS, respectivamente,

34.

Uma das principais características do eritema multiforme
major (Síndrome de Stevens-Johnson) é
(A)

associar-se a surto de herpes simplex.

(B)

ter apresentação simétrica, acompanhando um ou
mais dermátomos.

Para o tratamento de varicela em adulto imunocompetente
recomenda-se
(A)

valaciclovir 500 mg VO 2 vezes ao dia.

(B)

aciclovir 800 mg VO 5 vezes ao dia.

(C)

antipiréticos e anti-histamínicos VO, somente.

(D)

aciclovir 500 mg EV 6 vezes ao dia.

(E)

valganciclovir 900 mg 1 vez ao dia.

_________________________________________________________

(C)

a presença de bolhas e pústulas difusas.

(D)

acometer mucosas.

Na estratificação de risco de um paciente com pneumonia
adquirida na comunidade levam-se em conta as variáveis
abaixo, EXCETO:

(E)

o acometimento preferencial de palmas e plantas.

(A)

35.

_________________________________________________________

31.

a

a

Uma mulher de 32 anos, na 6 semana da sua 5 gestação, sem sintomas, apresenta urocultura positiva para
E. coli sensível a todos antibióticos rotineiramente testados. A melhor conduta, dentre as abaixo, é
(A)

tratar somente se desenvolver sintomas ou persistir
com infecção após o terceiro trimestre de gestação.

(B)

iniciar sulfametoxazol-trimetoprim.

(C)

tratar somente se desenvolver sintomas.

(D)

iniciar ciprofloxacina.

(E)

iniciar amoxicilina.

Um médico atende, no ambulatório de um hospital público,
uma mulher de 30 anos com faringite aguda. Ele receita
antibiótico e sintomáticos e recomenda repouso enquanto
tiver febre. Dois dias depois ela retornou queixando-se de
que apresentou forte reação alérgica aos medicamentos.
Muito alterada, ela discute rispidamente com o médico e
recusa um novo atendimento. Após 5 dias ela volta e
“exige” um atestado médico porque deixou de trabalhar
2 dias conforme a orientação médica. O médico deve,
neste caso,
(A)

fornecer o atestado porque, trabalhando em um hospital público, é vedado ao médico fazer prevalecer a
sua opinião pessoal.

(B)

negar o atestado porque não acompanhou o tratamento até o fim.

(C)

fornecer o atestado porque é um direito inquestionável da paciente.

(D)

(E)

negar o atestado porque, embora seja um direito da
paciente, ele está desobrigado dessa ação, já que
houve rompimento unilateral da relação médico-paciente.
negar o atestado porque não testemunhou pessoalmente a persistência da febre por 2 dias.

(B)

achados radiográficos.

(C)

hematócrito.

(D)

residência em casa de repouso.

(E)

dosagem de sódio sérico.

_________________________________________________________

36.

_________________________________________________________

32.

tabagismo.

Uma mulher de 70 anos, previamente hígida, procura atendimento médico por fraqueza e cansaço a médios esforços. Está descorada e o restante do exame físico é normal. Apresenta Hb = 5,2 g/dL, com VCM = 114 fL, leucócitos = 2.880/mm3 e plaquetas = 118.000/mm3. O esfregaço
de sangue periférico mostra macroovalócitos e 8% dos
neutrófilos com mais de 5 lobos. O diagnóstico mais provável é de
(A)

deficiência de vitamina B12.

(B)

mielodisplasia.

(C)

deficiência de cobalamina ou de ácido fólico.

(D)

invasão medular neoplásica.

(E)

deficiência de piridoxina.

_________________________________________________________

37.

A principal causa de trombofilia hereditária é
(A)

deficiência de antitrombina.

(B)

deficiência de proteína C.

(C)

mutação do gene da protrombina.

(D)

fator V de Leiden.

(E)

deficiência de proteína S.

_________________________________________________________

38.

É uma característica do diabetes insipidus central:
(A)

poder ser induzido pelo uso crônico de litium.

(B)

ser freqüentemente de causa hereditária ligada ao
cromossomo X.

(C)

a presença de secreção deficiente de hormônio
antidiurético.

(D)

cursar com hiponatremia.

(E)

não responder à administração de vasopressina.
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39.

São drogas que podem causar hipotireoidismo primário,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

alfa-interferon.
amitriptilina.
tionamidas.
litium.

(E)

amiodarona.

44.

_________________________________________________________

40.

Consensos nacionais e internacionais sugerem que passa
a haver redução significativa no surgimento e progressão
das complicações microvasculares do diabetes mellitus,
com níveis de hemoglobina glicada mantidos abaixo de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7%.
5%.
6%.
4%.
8%.

45.

Um jovem de 18 anos refere que há 6 meses vem apresentando 1 a 2 crises de asma por semana, acordando
cerca de 1 ou 2 vezes por mês com tosse e desconforto
respiratório. As crises não têm interferido com suas ativio
dades diárias e registrou volume expiratório no 1 segundo
de 81% do esperado. Recomenda-se, como primeiro
passo na terapia medicamentosa,
(A)

associação de corticoesteróide e beta-2 agonista de
longa duração, em 2 doses diárias.

(C)

beta-2 inalatório de longa duração, em dose única
diária.

(D)

beta-2 agonista inalatório de curta duração, quando
necessário.

(E)

corticoesteróide inalatório em dose moderada/alta,
aplicado à noite.

vasculite sistêmica desencadeada por doença autoimune.

(B)

sarcoidose.

(C)

drogas.

(D)

hepatite C.

(E)

infecções, tais como leptospirose e pneumonia por
Legionella sp.

Síndrome nefrótica apresenta classicamente os achados
abaixo, EXCETO:
(A)

hematúria leve.

(B)

elevação de creatinina.

(C)

hipercolesterolemia.

(D)

hipoalbuminemia.

(E)

edema.

_________________________________________________________

46.

corticoesteróide inalatório, em dose baixa, 2 vezes
ao dia.

(B)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

41.

Nefrite intersticial aguda associa-se principalmente a

No que toca ao refluxo gastro-esofágico, é correto afirmar
que
(A)

o aspecto endoscópico normal do esôfago distal não
afasta o diagnóstico.

(B)

é um dos principais fatores de risco para adenocarcinoma de esôfago.

(C)

a monitorização do pH do esôfago é útil na avaliação
do refluxo ácido e não-ácido.

(D)

teste de impedância demonstrou não ter valor no
diagnóstico.

(E)

a monitorização do pH do esôfago pode documentar,
mas não quantifica o refluxo.

_________________________________________________________

42.

Infecções do trato respiratório inferior causadas por
Chlamydia pneumoniae são mais comuns em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

portadores de HIV.
portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica.
asmáticos.
adultos jovens.
idosos.

47.

_________________________________________________________

43.

Constituem fatores de risco para o desenvolvimento de
câncer gástrico as condições abaixo, EXCETO:
(A)

gastrectomia parcial prévia.

(B)

úlcera péptica.

(C)

anemia perniciosa.

Com relação ao curso das glomerulonefrite pós-estreptocócica, pode-se afirmar que

(D)

gastrite atrófica crônica com metaplasia intestinal.

(A)

recuperação espontânea ocorre na maioria dos
casos.

(E)

infecção pelo H. pylori.

(B)

a remissão da insuficiência renal ocorre somente em
pacientes que não apresentam crescentes na biópsia renal inicial.

(C)

insuficiência renal irreversível ocorre em cerca de
20% dos casos.

(D)

(E)

_________________________________________________________

48.

Em pacientes com distúrbio afetivo bipolar, em depressão
aguda, a droga com melhor perfil para iniciar o tratamento, dentre as abaixo, é
(A)

venlaflaxina.

a freqüência de insuficiência renal crônica tem
relação inversa com a precocidade do tratamento da
infecção estreptocócica.

(B)

lorazepan.

(C)

litium.

a duração da insuficiência renal, assim como a sua
reversibilidade, dependem da rapidez com que se
inicia imunossupressão com corticoesteróide.

(D)

sertralina.

(E)

amitriptilina.
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49.

No que diz respeito às convulsões da abstinência alcoólica, é correto afirmar que
(A)

podem ser prevenidas com fenitoína profilática.

(B)

podem ser tônico-clônicas ou focais.

(C)

geralmente ocorrem tardiamente, com mais de
48 horas de abstinência.

(D)

geralmente ocorrem como episódio único e não
tendem a apresentar recorrências.

(E)

não têm capacidade de desencadear status
epilepticus.

_________________________________________________________

50.

Um homem de 59 anos, obeso, tabagista, em uso de glimepirida 4 mg e metformina 1.700 mg ao dia, procura o
pronto-socorro porque há 2 horas, após uma discussão
com familiares, apresentou forte aperto na região precordial, com irradiação para o braço esquerdo, que durou
cerca de 30 minutos, cessando espontaneamente com
repouso. Agora está bem, apenas com um pouco de desconforto retroesternal, e só veio por insistência da esposa.
Apresenta pulso = 50 bat/min e PA = 164 × 94 mmHg com
restante do exame físico normal. O ECG mostra:

A melhor conduta, dentre as abaixo, é administrar
(A)

um anti-hipertensivo, preferencialmente inibidor da
ECA, orientar quanto aos fatores de risco e encaminhá-lo para acompanhamento ambulatorial.

(B)

nitroglicerina EV, bloqueador de canal de cálcio, ansiolítico, colher enzimas cardíacas e observar na
sala de emergência.

(C)

ácido acetilsalicílico, inibidor da ECA, trombolítico
e encaminhar para unidade de tratamento intensivo.

(D)

ácido acetilsalicílico, betabloqueador, inibidor da ECA,
clopidogrel, trombolítico, colher enzimas cardíacas
seriadas e manter o paciente sob observação na
sala de emergência.

(E)

ácido acetilsalicílico, betabloqueador, oxigênio e
heparina de baixo peso molecular, colher enzimas
cardíacas e admitir o paciente numa unidade de
tratamento intensivo.
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