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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO  OS

1 - O texto foi elaborado a propósito das rebeliões de
presos nas prisões paulistas no mês de fevereiro de
2001; a melhor explicação para a escolha do título os
coitadinhos é:

COITADINHOS

a) a referência ambígua aos presos e às pessoas que
sofrem pela ineficiência do sistema;
b) a alusão às pessoas vítimas de salários baixos e
teimosamente honestas;
c) a existência de presos que, por orquestração surda,
são tidos como vítimas do sistema;
d) o fato de algumas pessoas padecerem eternamente
pela perda de entes queridos;
e) a referência aos presos que sofrem maus-tratos nas
prisões brasileiras.

Clóvis Rossi  Folha de São Paulo, 25/02/01

SÃO PAULO  Anestesiada e derrotada, a sociedade
nem está percebendo a enorme inversão de valores em
curso. Parece aceitar como normal que um grupo de
criminosos estenda faixas pela cidade e nelas fale de paz.
Que paz? Não foram esses mesmos adoráveis
senhores que decapitaram ou mandaram decapitar seus
próprios companheiros de comunidade durante as
recentes rebeliões?
A sociedade ouve em silêncio o juiz titular da Vara
de Execuções Penais, Otávio Augusto Barros Filho,
dizer que não vai resolver nada a transferência e
isolamento dos líderes do PCC (Primeiro Comando da
Capital ou Partido do Crime).
Digamos que não resolva. Qual é a alternativa
oferecida pelo juiz? Libertá-los todos? Devolvê-los aos
presídios dos quais gerenciam livremente seus negócios
e determinam quem deve viver e quem deve morrer?
Vamos, por um momento que seja, cair na real:
os presos, por mais hediondos que tenham sido seus
crimes, merecem, sim, tratamento digno e humano. Mas
não merecem um micrograma que seja de privilégios,
entre eles o de determinar onde cada um deles fica preso.
Há um coro, embora surdo, que tenta retratar
criminosos como coitadinhos, vítimas do sistema.
Calma lá. Coitadinhos e vítimas do sistema, aqui, são
os milhões de brasileiros que sobrevivem com salários
obscenamente baixos (ou sem salário algum) e, não
obstante, mantêm-se teimosamente honestos.
Coitadinhos e vítimas de um sistema ineficiente,
aqui, são os parentes dos abatidos pela violência,
condenados à prisão perpétua que é a dor pela perda
de alguém querido, ao passo que o criminoso não fica
mais que 30 anos na cadeia.
Parafraseando Millôr Fernandes: ou restaure-se
a dignidade para todos, principalmente para os coitadinhos
de verdade, ou nos rendamos de uma vez à Crime
Incorporation.

2 - No início do texto, o jornalista fala de uma sociedade
anestesiada e derrotada; o segmento do texto que
melhor demonstra a derrota de nossa sociedade é:
a) Há um coro, embora surdo, que tenta retratar criminosos como coitadinhos, vítimas do sistema;
b) A sociedade ouve em silêncio o juiz titular da Vara
de Execuções Penais, Otávio Augusto Barros Filho,
dizer que não vai resolver nada a transferência e
isolamento dos líderes...;
c) ...os presos, por mais hediondos que tenham sido
seus crimes, merecem, sim, tratamento digno e
humano.;
d) Mas não merecem um micrograma que seja de
privilégios, entre eles o de determinar onde cada um
deles fica preso.;
e) Coitadinhos e vítimas de um sistema ineficiente,
aqui, são os parentes dos abatidos pela violência....
3 - Parafraseando Millôr Fernandes: ou restaure-se a
dignidade para todos, principalmente para os coitadinhos
de verdade, ou nos rendamos de uma vez à Crime
Incorporation; o comentário correto a respeito deste último parágrafo do texto é:
a) uma paráfrase corresponde ao desenvolvimento das
idéias de alguém, modificando-se levemente as idéias
originais;
b) com o pronome todos o texto quer referir-se àqueles
que, de fato, sofrem de verdade: os de baixos salários,
os desempregados e os que perderam entes queridos;
c) a segunda ocorrência da conjunção ou, neste
segmento, tem valor de adição;
d) o fato de a organização criminosa receber nome inglês
é de cunho irônico;
e) para Millôr Fernandes, segundo o que foi parafraseado
no texto, a dignidade deve ser restaurada somente
para os coitadinhos de verdade.
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8 - O segmento do texto que apresenta um sujeito
posposto ao verbo é:

4 - Como se pode ver no texto, obscenamente é um
vocábulo grafado com SC; o item abaixo em que um dos
vocábulos está erroneamente grafado é:

a) Anestesiada e derrotada, a sociedade nem está
percebendo a enorme inversão de valores em curso.;
b) Parece aceitar como normal que um grupo de criminosos estenda faixas pela cidade e nelas fale de paz.;
c) Há um coro, embora surdo, que tenta retratar criminosos como coitadinhos,...;
d) Coitadinhos e vítimas de um sistema ineficiente, aqui,
são os parentes dos abatidos pela violência...;
e) Mas não merecem um micrograma que seja de
privilégios....

a) ressuscitar / ascensão / piscina;
b) adolescente / discente / indescente;
c) convalescer / crescer / rescindir;
d) abscesso / florescente / transcender;
e) renascença / piscicultura / miscelânea.

5 - ...merecem, sim, tratamento digno e humano.; o uso
do vocábulo sim significa que:
a) se trata de uma verdade universalmente aceita;
b) o jornalista quer confirmar o que dizem os presos;
c) o artigo escrito apresenta certo tom irônico;
d) o jornalista afirma algo que pode receber opiniões
opostas;
e) nem todos os presos são bem tratados nas prisões
brasileiras.

9 - ... os presos, por mais hediondos que tenham sido
seus crimes, merecem, sim, tratamento digno e humano. Mas não merecem um micrograma que seja de privilégios, entre eles o de determinar onde cada um deles
fica preso.; nesse segmento do texto há uma série de
vocábulos que se referem a elementos anteriores. O item
em que a correspondência entre os dois NÃO está perfeita é:

6 - Digamos que não resolva.; em termos argumentativos,
o segmento anterior indica:

a) ...por mais hediondos QUE tenham sido...- seus
crimes;
b) ...entre ELES...- privilégios;
c) ...O de determinar...- privilégio;
d) ...um micrograma QUE seja...  micrograma;
e) ...o de determinar onde cada um DELES...- presos.

a) uma hipótese sobre fato futuro sobre a qual o texto
contra-argumenta;
b) uma inferência segura sobre fatos previsíveis que o
jornalista condena;
c) um argumento do juiz, condenado provisoriamente
pelo jornalista;
d) um argumento com o qual o jornalista pretende dar
razão ao juiz;
e) um pensamento negativista e comum entre os membros de uma sociedade derrotada.

10 - Vamos, por um momento que seja, cair na real...; a
regra abaixo que justifica o emprego das vírgulas nesse
segmento do texto é:
a) separar elementos que exercem a mesma função
sintática;
b) isolar ou aposto;
c) isolar o adjunto adnominal antecipado;
d) indicar a supressão de uma palavra;
e) marcar a intercalação de elementos.

7 - Não foram esses mesmos adoráveis senhores...;
neste segmento ocorre um exemplo de uma figura
denominada:
a) metáfora;
b) metonímia;
c) ironia;
d) eufemismo;
e) hipérbole.
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CLÍNICA MÉDICA

16 - Mulher, 42 anos com hipertensão arterial estágio 2;
índice de massa corporal (IMC) de 32 Kg/m2; ácido úrico
sérico = 12,0 mg/dl; glicemia de jejum = 132 mg/dl e
colesterolemia = 260 mg/dl. A melhor droga, com sua
dose diária, para iniciar seu tratamento anti-hipertensivo, é:

11 - Homem, 22 anos com asma brônquica persistente e
sintomas noturnos; deverá usar como droga de primeira
linha, de forma inalatória:

a) hidroclorotiazida 25 mg;
b) amlodipina 15 mg;
c) captopril 12,5 mg;
d) losartan 50 mg;
e) alfa metil dopa 250 mg.

a) fenoterol;
b) terbutalina;
c) triamcinolona;
d) brometo de ipatrópio;
e) salbutamol.

17 - Homem de 18 anos, com parasitose intestinal,
apresenta quadro clínico de má absorção; o diagnóstico
mais provável é:

12 - Mulher, 67 anos com poliartrite aditiva em ombros,
tornozelos e punhos de caráter cíclico, tem como hipótese diagnóstica principal:

a) amebíase;
b) giardíase;
c) ascaridíase;
d) teníase;
e) oxiuríase.

a) osteoartrose;
b) fibromialgia;
c) osteoporose;
d) lupus eritematoso;
e) artrite reumatóide.

18 - Mulher, 28 anos, apresenta quadro clínico de
pneumoperitôneo por provável perfuração de úlcera
péptica. O sinal semiológico que auxilia no diagnóstico de
pneumoperitôneo:

13 - Homem, 85 anos, hipertenso em uso prolongado de
hidroclorotiazida 50 mg/dia, com fratura de colo de fêmur
à direita, é operado. Utilizando cetoprofeno 100mg/dia, apresenta, no sexto dia de pós-operatório, hiponatremia,
diurese preservada, isostenúria e elevação da creatinina
sérica. O diagnóstico clínico é:

a) Giordano;
b) Murphy;
c) Jobert;
d) Blumberg;
e) Romberg.

a) pielonefrite aguda;
b) nefrite túbulo intersticial;
c) síndrome nefrítica;
d) glomerulonefrite aguda;
e) síndrome nefrótica.

19 - Homem, 25 anos, com pneumonia adquirida na
comunidade, relata que cinco dias antes apresentou
diarréia, rash cutâneo, cefaléia e tonteiras. O agente
causal mais provável é do grupo:

14 - Homem, 55 anos com história familiar de diabetes
mellitus (DM), realizou, de rotina, os seguintes exames:
glicemia de jejum = 120 mg/dl e teste oral de tolerância à
glicose = 180 mg/dl. Pode-se afirmar que há:

a) legionela;
b) estafilococos;
c) estreptococos;
d) hemófilos;
e) micobactéria.

a) intolerância à glicose;
b) diabetes mellitus tipo 2;
c) normalidade;
d) diabetes insipidus;
e) erro laboratorial.

20 - Mulher, 31 anos, usa fórmula para emagrecimento e
apresenta hipocalemia. O distúrbio ácido-base que pode
estar associado é:

15 - Mulher de 73 anos com sinais clínicos de demência;
para exclusão de causa secundária, deve-se solicitar o
seguinte exame laboratorial:
a) ácido fólico;
b) frutosamina;
c) hormônio tireoestimulante (TSH);
d) creatinina;
e) ferritina.

a) acidose metabólica;
b) alcalose respiratória;
c) acidose mista;
d) alcalose metabólica;
e) acidose respiratória.
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PSIQUIATRIA

27 - Encefalopatia etílica ou de Wernicke caracteriza-se
por:

21 - A psicose de Korsakoff caracteriza-se por:

a) nistagmo, oftalmoplegia, ataxia e confusão global;
b) demência, polineurite, amnesia global, confabulação;
c) déficit cognitivo global, alucinações auditivo-verbais,
confusão mental, amnésia retrógrada;
d) delirium, alucinações tácteis, sugestionabilidade, perda do controle esfincteriano;
e) abasia, diminuição da sensibilidade profunda,
polineurite, incoordenação motora.

a) liberação fácil de impulsos agressivos e eróticos;
b) delírio de ciúme e comportamento agressivo;
c) disforia com turvação de consciência;
d) amnesia retro-anterógrada e fabulações;
e) hipertimia e para-respostas.
22 - Em relação à demência e ao delirium pode-se dizer que:
a) ambos apresentam flutuação do nível de consciência;
b) promovem perturbação aguda do ciclo de sono-vigília;
c) na demência há um comprometimento cognitivo global
ao contrário do delirium;
d) ambos apresentam alterações psicomotoras e alucinações;
e) o delirium pode apresentar-se sobreposto à demência.

28 - Um sintoma de segunda ordem, segundo os critérios de
Kurt Schneider para esquizofrenia, é:
a) percepção delirante;
b) perplexidade;
c) pensamentos audíveis;
d) roubo do pensamento;
e) difusão do pensamento.

23 - O uso de cocaína por mulheres grávidas envolve o
risco de:

29 - Os sintomas predominantes nas psicoses delirantes
agudas ou bouffées delirantes são os seguintes:

a) alcalose na mãe e bebê anorético;
b) descolamento prematuro da placenta;
c) persistência de vômitos durante toda a gestação;
d) gestação prolongada por mais de 15 dias;
e) feto com elevada massa corporal.

a) delírios, alucinações visuais e tácteis, desorientação,
alteração da psicomotricidade;
b) vivências delirantes, alucinoses, desorientação,
alteração da vontade;
c) alucinações, transtorno da memória, delírios,
afetividade preservada;
d) delírios, alucinações, transtorno da consciência,
alteração da afetividade;
e) cognições delirantes, alucinações, orientação e
afetividade preservadas.

24 - No transtorno factício, o paciente apresenta uma:
a) invenção de sintomas motivada por incentivos externos;
b) despersonalização pré-psicótica;
c) histeria de conversão;
d) sintomas fictícios agravando um quadro físico já
existente;
e) produção intencional de sintomas sem objetivo
identificável.

30 - A apresentação clínica do quadro de transtorno do
pânico pode ser semelhante a:

25 - Entre as doenças neurológicas seguintes, a que está
mais freqüentemente associada com depressão é:

a) carcinoma de pâncreas;
b) epilepsia (pequeno mal);
c) feocromocitoma;
d) infarto de mesentério;
e) hipertiroidismo.

a) epilepsia;
b) doença de Alzheimer;
c) doença de Huntington;
d) doença de Parkinson;
e) tumor cerebral.

31 - O transtorno abaixo que está mais associado à ansiedade é:

26 - A porcentagem de pacientes com AIDS que desenvolvem síndrome neuropsiquiátrica é em torno de:

a) depressão;
b) esquizofrenia;
c) mania;
d) psicoses atípicas;
e) distúrbio de ajustamento.

a) menos de 10%;
b) 30%;
c) 60%;
d) 80%;
e) acima de 90%.
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32 - O tratamento do obeso não pode ficar comumente
confinado ao psiquiatra; a presença do internista se
impõe em virtude de:

38 - O tratamento farmacológico mais efetivo para o
transtorno obsessivo-compulsivo é:
a) imipramina;
b) clomipramina;
c) amitriptilina;
d) fenelzina;
e) tranilcipromina.

a) íleo paralítico;
b) esofagite de refluxo;
c) hipoventilação pulmonar;
d) tenosinovite do membro inferior;
e) pancreatite.

39 - O uso da carbamazepina exige controle permanente dada a possibilidade de:

33 - Na avaliação de um paciente admitido após ingestão
deliberada de doses excessivas de medicamento(s), é
indicador de alto nível de intenção suicida:

a) elevar a tensão arterial;
b) provocar hemólise e colestase;
c) dificultar o metabolismo de aminoácidos;
d) inibir a medula óssea;
e) facilitar o acúmulo de ácido úrico nas articulações.

a) ter diagnóstico de depressão melancólica;
b) ter planejado o ato de forma a não ser descoberto
por outra pessoa;
c) se o paciente demonstra ambivalência se ainda deseja ou não morrer;
d) história de tentativas anteriores;
e) ter feito uso de álcool concomitantemente.

40 - Entre as drogas abaixo, é reconhecidamente
teratogênica:
a) diazepan;
b) haloperidol;
c) lítio;
d) clorpromazina;
e) imipramina.

34 - Um paciente com um quadro de depressão unipolar
não vem respondendo a medicação antidepressiva. O
fármaco abaixo que pode ser usado como
potencializador da ação antidepressiva é:
a) T S H;
b) carbonato de lítio;
c) reserpina;
d) propranolol;
e) clonidina.

41 - Na administração de amitriptilina, entre os efeitos
adversos que o paciente provavelmente experimentará
inclui-se:
a) constipação;
b) diarréia;
c) letargia;
d) amenorréia;
e) cefaléia.

35 - O fator de risco mais reconhecido da discinesia tardia refere-se a:
a) mulheres jovens;
b) longos períodos sem medicação ou medicação
intermitente;
c) idade avançada e história de transtorno afetivo;
d) exposição prolongada a neurolépticos fenotiazínicos;
e) uso de antiparkinsonianos por pouco tempo.

42 - Entre os novos antidepressivos, está mais ligado à
indução de crises convulsivas:
a) nefadozona;
b) sertralina;
c) fluoxetina;
d) moclobemida;
e) bupropiona.

36 - Um paciente que apresenta inicialmente um episódio de mania é diagnosticado como sofrendo de:
a) ciclotimia;
b) hipomania;
c) transtorno esquizoafetivo;
d) transtorno bipolar;
e) transtorno unipolar.

43 - O melhor tratamento farmacológico para o tremor
induzido pelo lítio é:

37 - O transtorno delirante:

a) diazepan;
b) clorpromazina;
c) propranolol;
d) imipramina;
e) clonidina.

a) é menos comum do que a esquizofrenia;
b) é causada por lesões de lobo frontal;
c) usualmente inicia-se na idade de 20 anos;
d) é mais comum em homens;
e) é um estágio inicial da esquizofrenia.
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44 - O antipsicótico abaixo que tem maior efeito
anticolinérgico e deve ser evitado em associação com a
amitriptilina é:

48 - Em todas as seguintes circunstâncias o paciente
pode receber alta à revelia de um hospital psiquiátrico,
exceto se ele ou ela:
a) tiver roubado medicamentos dentro do hospital;
b) tiver agredido outro paciente;
c) estiver em boas condições de saúde mas desejando
continuar internado/a;
d) estiver em um estado de emergência;
e) estiver recusando tratamento.

a) haloperidol;
b) levomepromazina;
c) trifluorperazina;
d) tioridazina;
e) tiotixeno.

45 - O principal neurotransmissor associado com a ansiedade que medeia a inibição presináptica no sistema
nervoso central é:

49 - A eletroconvulsoterapia (ECT) é ainda considerada
um tratamento de primeira escolha em:
a) pacientes esquizofrênicos graves;
b) pacientes com transtorno delirante agudo;
c) jovens deprimidos melancólicos graves;
d) idosos com delirium;
e) mulheres grávidas com depressão melancólica grave.

a) noradrenalina;
b) ácido g-aminobutírico;
c) opiáceos endógenos;
d) histamina;
e) adenosina.

50 - O artigo 6 do Código Civil brasileiro aponta como
relativamente incapazes:

46 - A síndrome de apnéia do sono:
a) pode ser tratada eficazmente com barbitúricos;
b) pode ser diagnosticada apenas com registro
polissonográfico;
c) é conhecida como síndrome de Pickwick em crianças
e adolescentes;
d) ocorre mais comumente em velhos e pessoas obesas;
e) é geralmente decorrente de uma lesão no sistema
nervoso central.

a) os menores de 16 anos de idade;
b) loucos de todos os gêneros;
c) os surdos-mudos;
d) os indivíduos com idade entre 16 e 18 anos;
e) os pródigos.

47 - O Sr. Fernando apresenta um padrão de comportamento profundamente arraigado e de longa duração,
caracterizado por uma crença de ser socialmente inapto,
pessoalmente desinteressante, inferior aos outros; uma
preocupação excessiva em ser criticado ou rejeitado em
situações socias, uma relutância em envolver-se com
pessoas, a não ser com a certeza de ser apreciado,
restrições no estilo de vida devido à necessidade de
segurança física e recusa de atividades sociais que
envolvam contato interpessoal significativo, devido a
medo de crítica, desaprovação ou rejeição. Seu
diagnóstico provável é:
a) distimia;
b) transtorno de ansiedade generalizada;
c) transtorno de personalidade ansiosa (de evitação);
d) transtorno de personalidade anancástica;
e) transtorno esquizotípico.
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