• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
QUESTÃO 1
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QUESTÃO 3

O escritor Mário Palmério morreu fascinado pela
Amazônia. Durante muitos anos viveu sobre os rios Negro e
Solimões, atraído pela vida dos caboclos, e realizou pesquisas
sobre a flora e a fauna da região. Dizia que, na confluência do
espírito europeu com o espírito dos índios da floresta, ocorria
o que ocorre no encontro das águas do Negro com as do
Solimões: os dois cursos seguem paralelos e vão, pouco a
pouco, se juntando, para a espetacular explosão da pororoca
quando chegam ao Atlântico. Escritores do talento de
Palmério fazem da mente seu caleidoscópio: as idéias se
refletem umas sobre as outras, desenhando, nas figuras
geométricas, hipóteses surpreendentes. Mário disse que
um dia o Brasil seria como o Amazonas em sua foz: de uma
só cor. “Nesse dia” — disse, com a profecia no sorriso —
“o Brasil fecundará o mundo como o Amazonas fecunda o
Atlântico: com os estrondos do choque”.
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Só algumas crianças (as que não vasculham os sítios da
Internet) acreditam que os países ricos, que nos enviam suas
ONGs e seus técnicos, estão preocupados com o nosso bemestar. Estão preocupados, sim, em preservar áreas virgens
para seu benefício futuro. Contam com elas, se lhes for
cortado o suprimento de óleo e gás do Oriente Médio. Hoje,
lhes interessa proclamar que as grandes árvores amazônicas
são os alvéolos pulmonares do planeta. Amanhã, quando lhes
convier, seus cientistas concluirão que o caule e as folhas da
cana-de-açúcar são muito mais eficientes para a
transformação do carbono em oxigênio e energia. Enquanto
isso, sem que ajamos em defesa de nosso território, eles vão
comprando, a preço de qualquer coisa, vastas áreas da Hiléia.
Por tudo isso, convém-nos, sem manifestações histéricas de
xenofobia, exercer autoridade soberana sobre nosso espaço
geográfico.
Idem, ibidem (com adaptações).

Mauro Santayana. In: Jornal do Brasil, 26/11/2006, p. A2 (com adaptações).

Com referência ao texto acima, assinale a opção incorreta.

Em relação ao texto acima, julgue os itens seguintes.
I

O texto é uma narrativa em primeira pessoa, na qual o autor
interfere subjetivamente.
II É possível inferir da expressão “viveu sobre os rios” (R.2) que
o escritor vivia em um barco.
III Na expressão “com as do Solimões” (R.6-7), utiliza-se o
recurso coesivo denominado elipse, ficando subentendida a
palavra águas.
IV O termo “como”, tanto na linha 13 quanto na linha 15, tem a
função de estabelecer, nos períodos, relação de comparação.
A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

B 2.

C 3.

A O emprego de primeira pessoa do plural em “nos” (R.2)
“nosso” (R.3), “ajamos” (R.12) e “convém-nos” (R.14) indica
que o autor inclui o leitor nas afirmações do texto.
B A expressão “seu benefício” (R.5) refere-se a “ONGs e seus
técnicos” (R.3).
C A substituição de “lhes interessa” (R.7) pela expressão
interessa a eles mantém a correção gramatical e as
informações originais do período.
D A palavra “xenofobia” (R.15) está sendo empregada com o
sentido de aversão ao estrangeiro.
QUESTÃO 4

D 4.

1

QUESTÃO 2

Cientistas brasileiros e indianos contestaram a tese de que
as florestas tropicais seriam o “pulmão do mundo”, exibindo
pesquisas nas quais se mostra que um hectare de gramínea
absorve mais carbono do que vários hectares das grandes
latifoliáceas, e que cabe aos plânctons da superfície marinha
a liberação de quase todo o oxigênio que o mundo consome.
O efeito estufa nada tem a ver com a cobertura vegetal do solo.
É claro que o solo deve estar coberto, mas são as queimadas e o
uso de combustíveis fósseis que estão mudando o clima do
mundo. Devemos nos preocupar muito mais com os oceanos do
que com as florestas.
Idem, ibidem.
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Na hora da Abolição, o Império do Brasil disfarçou a
sua derrota atribuindo o fim da escravidão ao gesto
magnânimo da princesa. Mas os historiadores reconstituíram
a narrativa que se queria ocultar, lançando luz sobre a
primeira grande luta social de caráter nacional no Brasil.
Nessa luta, líderes de todas as cores mobilizaram o povo em
torno da exigência de igualdade perante a lei. Os clubes
abolicionistas, as fugas de escravos, com auxílio dos
ferroviários, a greve seletiva dos tipógrafos, que não
imprimiam os manifestos escravistas, a recusa dos jangadeiros
cearenses de transportar cativos derrotaram a escravidão e
destruíram os alicerces do Império.
Demétrio Magnoli. In: O Globo, 30/11/2006.

Quanto às idéias do texto acima, assinale a opção correta.

Com base nas idéias e estruturas lingüísticas do texto acima,
assinale a opção incorreta.

A A tese de que as florestas tropicais seriam o “pulmão do
mundo” é defendida por cientistas brasileiros e indianos.
B Subentende-se das informações do texto que as florestas ainda
são o elemento que mais absorve carbono e libera oxigênio.
C É correto inferir das informações do texto a idéia de que a
substituição das florestas por plantações é que provoca o
efeito estufa.
D De acordo com o texto, os oceanos devem concentrar nossa
atenção porque os plânctons da superfície marinha liberam
oxigênio.

A Depreende-se da leitura do texto que o movimento a favor da
abolição da escravatura foi a primeira grande luta social de
caráter nacional no Brasil.
B Subentende-se do texto que o Império queria ocultar a
verdadeira história da abolição dos escravos no Brasil.
C Na linha 2, a presença de preposição em “ao gesto” justificase pela regência de “derrota”.
D O emprego de vírgula após “abolicionistas” (R.8) justifica-se
por separar elementos de mesma função gramatical
componentes de uma enumeração.
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QUESTÃO 5
1

QUESTÃO 7

As enchentes urbanas vêm fazendo parte, com
freqüência, da rotina dos habitantes das grandes cidades,
tendo como principal causa o próprio processo de

4

urbanização. Nas grandes cidades brasileiras, pode-se
constatar a ocupação desordenada do solo urbano, a
remoção da cobertura vegetal da bacia hidrográfica, com

7

a conseqüente impermeabilização da superfície, a
ocupação de grandes extensões de várzeas naturalmente
inundáveis, além do aumento na geração de lixo e esgoto

10

sanitário, coletados e tratados inadequadamente. Todos
esses fatores modificam e causam impactos no sistema de
drenagem natural, que sofre também alterações diretas

13

pela implantação de canais artificiais. A conseqüência é
o aumento da freqüência, da magnitude, da rapidez e do
tempo de permanência das cheias que têm causado

16

prejuízos às cidades.
Marcelo Miguez e Flávio César Borba Mascarenhas.
In: O Globo, 30/11/2006 (com adaptações).

Com base no texto acima, assinale a opção correta.
A O nível de linguagem e o estilo adotados no texto, pela
objetividade e clareza, são adequados para a elaboração
de textos de correspondência oficial.
B Em “pode-se” (R.4), o “se” tem natureza reflexiva.
C O emprego da vírgula após “natural” (R.12) justifica-se
porque a oração subseqüente é restritiva.
D Na linha 16, o emprego de sinal indicativo de crase em
“às cidades” justifica-se pela regência de “têm” e pela
presença de artigo feminino plural.
QUESTÃO 6

No Windows XP, o Windows Explorer é um
A software que permite a navegação na Internet.
B software que permite a edição de textos e planilhas
eletrônicas.
C recurso que possibilita a organização de sítios favoritos.
D software que permite a visualização de pastas e arquivos
de forma organizada.
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Considerando a figura acima, que mostra um documento em edição
no Word 2003, assinale a opção correta.
A O recurso
permite aumentar o recuo do subtítulo SecretáriaAdjunta.
B Para se justificar o primeiro parágrafo, é suficiente selecioná-lo e
clicar
.
C Para se centralizar o título FINALIDADE, é suficiente selecionálo e clicar
D O recurso

.
permite a corrigir a grafia das palavras do texto.

QUESTÃO 8

A figura ao lado ilustra
uma janela minimizada
que mostra o início da
edição de uma planilha
no Excel 2002.
Considerando essa
planilha, assinale a
opção correta.
A A fórmula para
somar os três valores
numéricos mostrados
na coluna B da
planilha
é
=+B1*B2*B3.
B Ao se selecionar as
células A2 e A3 e
arrastar a alça de
preenchimento até a célula A6, será apresentado: abr, mai e jun.
C Para se centralizar cada um dos números nas respectivas células,
é suficiente selecionar todas as células e clicar
.
D Para se calcular o valor médio dos números apresentados, é
suficiente selecioná-los e clicar

.
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QUESTÃO 9

Com base na figura acima, que ilustra uma página do serviço de atendimento ao cidadão do estado do Pará, e nos conceitos referentes
ao Internet Explorer 6 (IE6), assinale a opção correta.
A No menu

, é possível salvar a página para que possa haver navegação no modo offline.

B Não seria possível salvar a página porque ela ficaria estática.
C Para que a página seja guardada como favorita, é necessário antes salvá-la.
D Ao colocar a página como página inicial, ela é salva na pasta Meus documentos.
QUESTÃO 10

Usando-se o Outlook Express, não é possível
A
B
C
D

catalogar contatos.
enviar arquivos anexos.
eliminar qualquer tipo de vírus oculto em mensagens.
bloquear mensagens de e-mail indesejadas.

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

Os princípios da administração pública direta, indireta ou
fundacional, definidos no caput do artigo 37 da Constituição
Federal, são
A hierarquia,

legalidade,

impessoalidade,

moralidade

e

eficiência.
B hierarquia, legalidade, publicidade, universalidade e eficácia.
C legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
D impessoalidade, legalidade, moralidade, efetividade e
discricionariedade.
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Acerca dos poderes inerentes à administração pública, assinale
a opção correta.
A O poder regulamentar é caracterizado pela competência da
administração pública para apurar infrações e aplicar sanções
aos servidores públicos e demais pessoas que possuam
vínculo especial com o poder público.
B Poder hierárquico é o de que dispõe o Poder Executivo para
distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, além de
estabelecer a relação de subordinação entre os servidores do
seu quadro de pessoal.
C O poder disciplinar confere ao chefe do Poder Executivo da
União, dos estados e dos municípios competência para editar
normas complementares às leis, como forma de garantir a sua
fiel execução.
D A Constituição Federal garante ao Estado, em algumas
circunstâncias, que ele faça uso de seu poder disciplinar sem
garantir, aos litigantes, o contraditório e a ampla defesa.
Caderno D

–3–

QUESTÃO 13

Com referência ao ato administrativo, assinale a opção incorreta.
A São consideradas atributos do ato administrativo a presunção

QUESTÃO 15

No tocante à Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993), assinale a
opção correta.

de legitimidade, a imperatividade e a auto-executoriedade.
B Convalidação é um ato produzido pela administração pública

A Essa lei não considera o treinamento e aperfeiçoamento de

com vistas a suprir vícios sanáveis em ato ilegal, com efeitos

pessoal em serviços técnicos profissionais especializados.

retroativos ao momento de sua expedição, em decisão em que

B As empresas públicas não estão subordinadas ao regime

se evidencie não serem acarretados prejuízos a terceiros ou ao
interesse público.
C O ato é vinculado quando a lei estabelece que, em
determinadas circunstâncias, a administração deve agir de
maneira preestabelecida, sem margem de escolha para as
autoridades, e é considerado discricionário quando a lei
define alguma margem de escolha quanto à sua aplicabilidade,

dessa lei.
C Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão
são modalidades de licitação.
D Essa lei define empreitada por preço global como a obra ou
serviço por preço certo de unidades determinadas.
QUESTÃO 16

facultando à autoridade constituída, segundo critérios de
conveniência e oportunidade, a escolha da melhor alternativa,

Em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves e José

dados os limites legais para o interesse público.

Sarney, chegou ao fim o regime militar instaurado vinte e

D A revogação, que é a extinção do ato administrativo
discricionário, por questão de mérito, feita pela administração

um anos antes. De lá para cá, o país consolidou a democracia
política e obteve estabilidade econômica, embora apresente

pública, produz eficácia retroativa sobre os efeitos produzidos
no passado.

baixos índices de crescimento e elevada desigualdade.
Relativamente ao cenário político brasileiro contemporâneo,

QUESTÃO 14

assinale a opção incorreta.
A respeito de desapropriação, assinale a opção incorreta.
A Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos

A A Constituição de 1988, marco jurídico-político da nova

municípios desapropriar, por interesse social para fins de

ordem democrática, é assinalada pela ênfase dada aos direitos

reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua

e deveres individuais e coletivos.

função social, mediante prévia e justa indenização.
B A desapropriação pode incidir sobre bens móveis ou imóveis.
C A Constituição Federal distingue três espécies de
desapropriação: a desapropriação ordinária, a desapropriação

B O primeiro presidente eleito pelo voto direto, após o período
autoritário, Fernando Collor, não completou seu mandato,
afastado que foi por impeachment.

para reforma urbana e a desapropriação para reforma agrária.

C Emenda constitucional aprovada durante o primeiro mandato

D No caso de desapropriação para fins da reforma agrária, a

de Fernando Henrique Cardoso instituiu a reeleição para o

indenização deve ser justa e prévia, devendo o pagamento das
terras desapropriadas ser feito em títulos da dívida agrária e
o valor das benfeitorias úteis e necessárias, indenizado em
dinheiro.
UnB/CESPE – SEAD/PCPA

Cargo 4: Médico – Especialidade: Clínica Médica

cargo de chefe do Poder Executivo.
D Ainda vigora no Brasil o bipartidarismo, herança do regime
militar que a redemocratização ainda não conseguiu afastar.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 19

Fruto de uma longa história, que em muito antecede a

Historicamente, o Brasil caracterizou-se por ser uma sociedade

colonização européia, o Brasil é um país culturalmente rico e

essencialmente rural. Esse quadro começou a ser alterado

diversificado, que acolhe povos e outras culturas. De um amplo
conjunto de elementos e influências, a nação constrói sua
identidade. No que concerne às manifestações culturais

rapidamente a partir dos anos 30 do século XX e, sobretudo, do
pós-Segunda Guerra Mundial. Industrialização e urbanização
conduziram a radical transformação da fisionomia brasileira. No
que se refere a esse processo histórico, assinale a opção

brasileiras, assinale a opção incorreta.

incorreta.

A Independentemente do juízo que se faça de sua programação,

A A moderna urbanização brasileira se fez de forma

a televisão desempenha importante papel como veículo de

razoavelmente planejada e contemplou, de forma equânime e

entretenimento e de informação.

simultânea, as diversas regiões do país.

B A arquitetura moderna mundial tem no Brasil uma de suas
maiores referências, haja vista a projeção alcançada por

B Foi intenso o movimento interno da população, marcado pelo
expressivo êxodo rural em direção aos centros urbanos.
C A construção de Brasília, com a transferência da capital para

profissionais como Oscar Niemeyer.

o planalto central, também se vinculou ao projeto de

C O Nobel de Literatura conferido ao poeta Carlos Drummond
de Andrade é o reconhecimento mais evidente da pujança

interiorização do desenvolvimento brasileiro.
D Entre as conquistas do Brasil que se urbanizou está a
universalização, praticamente assegurada, do acesso ao ensino

literária brasileira.

fundamental.

D O samba é o ritmo característico do Brasil. A bossa nova,

QUESTÃO 20

sobretudo, tornou mais conhecida internacionalmente a
música popular brasileira.
QUESTÃO 18

A preocupação com o meio ambiente é um dos traços definidores
do mundo contemporâneo. Assim como ocorre no Brasil, em
muitos países e regiões do planeta, Estado e sociedade se

Entre os elementos que melhor caracterizam a economia

mobilizam no sentido de adequar o necessário desenvolvimento

internacional contemporânea, certamente se destacam os que se

à

referem ao quadro geral determinado pela globalização. A esse

Relativamente a esse tema, assinale a opção correta.

manutenção

de

satisfatórias

condições

ambientais.

respeito, é correto afirmar que o atual cenário mundial é
assinalado pela

A Voltada para as questões de segurança, que colocam em risco
a paz mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU)

A incessante aplicação das inovações tecnológicas no sistema
produtivo, o que leva ao aumento da capacidade de produção
e de comercialização de bens e mercadorias.
B redução das facilidades de circulação de capitais pelos
mercados mundiais como forma de impedir práticas
criminosas, como a lavagem de dinheiro.
C expansão do conhecimento e do desenvolvimento científicotecnológico, simetricamente repartidos pelos diversos
continentes.
D formação de blocos econômicos regionais, exceto na velha

ainda não atentou para a necessidade de atuar na delicada área
do meio ambiente.
B Uma das maiores críticas que a comunidade internacional faz
ao Brasil é a inexistência, na estrutura do Estado brasileiro, de
algum órgão voltado especificamente para o trato das
questões ambientais.
C As poucas organizações não-governamentais (ONGs) que
atuavam em escala mundial na área do meio ambiente foram
desativadas recentemente graças às pressões dos Estados
nacionais, que se sentiam atingidos em sua soberania.
D O aquecimento global da atmosfera terrestre, conhecido como
efeito estufa, tem provocado o aumento de intensidade de

Europa, marcada por nacionalismos e incompreensões

fenômenos naturais que acarretam diversos e graves

recíprocas entre seus países.

problemas, além de preocupantes variações climáticas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

Durante a avaliação de um paciente admitido na sala de

Considere que a paciente descrita na situação hipotética do texto

emergência em estado de coma, respirando ar ambiente sem

apresente cãibras e tetania de extremidades, laringoespasmo com

suplementação de oxigênio, foi realizada gasometria arterial cujo

estridor laríngeo, presença dos sinais de Chvostek e Trousseau e

resultado é apresentado a seguir.

eletrocardiograma com prolongamento do intervalo QT. Nessa
situação,

variável gasométrica
pH
PaO2 ( mmHg)
PaCO2 ( mmHg)
!

bicarbonato (HCO3 ) [mEq/L]
excesso de bases
(base excess)
saturação de O2 (%)

valores
encontrados

valores
referenciais

7,30

7,40 ± 0,02

88

83 a 100

40

40 ± 5

17

24 ± 2

! 6,5

0 ± 2,5

96

95 ± 105

Considerando que PaO2 corresponde à pressão parcial de
oxigênio arterial e que PaCO2 corresponde à pressão parcial de
gás carbônico arterial, assinale a opção que melhor se associa a

I

o

desequilíbrio

eletrolítico

apresentado

nesse

caso

provavelmente estará associado à síndrome de lise tumoral.
II os diuréticos de alça podem ser usados com vistas a reduzir a
quantidade total de potássio corporal.
III tanto a chamada “solução polarizante” (associando glicose
com insulina) como o uso de beta-2-agonistas por via
inalatória (fenoterol, por exemplo) atuam na translocação do
potássio do meio extra para o intracelular e poderiam ser
usados na paciente.
IV caso haja qualquer alteração eletrocardiográfica decorrente

esse resultado.
desse distúrbio eletrolítico, o gluconato de cálcio por via
A acidose respiratória pura, sem alterações metabólicas
B acidose metabólica pura, sem alterações respiratórias
C alcalose metabólica parcialmente compensada por acidose

intravenosa estará indicado, pois esse medicamento promove
significativa redução no nível sérico do potássio.

A quantidade de itens certos é igual a

respiratória
D alcalose respiratória compensada por acidose metabólica
Texto para as questões 22 e 23

Uma senhora de 50 anos de idade procurou atendimento
médico e relatou que, há cerca de 10 horas, começou a sentir
fraqueza muscular e parestesias na face, na língua, nos pés e nas

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
QUESTÃO 23

mãos. Relatou ter iniciado quimioterapia há 3 dias, para

Em casos como o da paciente apresentada na situação hipotética

tratamento de carcinoma de ovário. No exame físico, a paciente

descrita no texto, é comum que o eletrocardiograma convencional

estava consciente e orientada e apresentava sinais vitais estáveis.

apresente

Constatou-se fraqueza muscular no tronco e nos membros
superiores e inferiores, sem sinais de localização neurológica.

A ondas U proeminentes.

Entre os exames laboratoriais realizados, destacou-se a dosagem

B depressão do segmento ST.

de potássio sérico em 7,0 mEq/L (que tem valores de referência

C encurtamento do intervalo PR.

entre 3,5 mEq/L e 5 mEq/L).

D ondas T apiculadas.

UnB/CESPE – SEAD/PCPA

Cargo 4: Médico – Especialidade: Clínica Médica

Caderno D

–6–

Texto para as questões 24 e 25

QUESTÃO 26

Um senhor de 52 anos de idade, tabagista crônico com
Um senhor de 38 anos de idade procurou atendimento
médico devido a estar apresentando, há cerca de 2 semanas, tosse
produtiva, com expectoração purulenta e fétida que vem se
intensificando nos últimos dias, associada a febre e dor torácica
ventilatório-dependente. O acompanhante informou que o

diagnóstico de enfisema pulmonar, procurou assistência médica
devido a piora de dispnéia e tosse produtiva, com aumento do
volume da expectoração. Nessa situação, os critérios (isolados ou
associados) para que seja indicada a realização de oxigenoterapia

paciente é alcoolista e que há cerca de 15 dias foi encontrado

prolongada domiciliar a baixos fluxos no paciente, respirando ar

deitado, inconsciente, sujo de vômitos, fezes e urina, após intensa

ambiente e em repouso, incluem

libação alcoólica. O exame físico mostrou paciente emagrecido,
com dentes em precário estado de conservação, sinais vitais
estáveis, presença de estertores do terço superior do hemitórax

I

presença de pressão parcial de oxigênio arterial (PaO2) menor
ou igual a 55 mmHg.

esquerdo. A radiografia torácica mostrou uma cavidade única de

II presença de saturação de oxigênio (SaO2) menor que 88%.

paredes irregulares e espessas, com nível hidroaéreo em seu

III evidências de cor pulmonale e PaO2 entre 56 mmHg e

interior, circundada por consolidação pulmonar no lobo superior

59 mmHg.
IV policitemia com PaO2 entre 56 mmHg e 59 mmHg.

do pulmão esquerdo.
QUESTÃO 24

A quantidade de itens certos é igual a
Na situação clínica descrita no texto, os diagnósticos diferenciais
que devem ser considerados incluem

I

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 27

carcinoma brônquico escavado.

II abscesso pulmonar.

A esquistossomose é uma endemia no Brasil, que ocorre em 19

III tuberculose ulcerocaseosa.

estados, estando presente, de forma endêmica e focal, do

IV granulomatose de Wegener.
Maranhão até Minas Gerais; com focos isolados no Pará, no
Piauí, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, em Santa

A quantidade de itens certos é igual a

Catarina, em Goiás, no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul.
A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 25

Considerando a hipótese diagnóstica mais provável (assim como
os agentes etiológicos a ela associados) para essa situação clínica,
assinale a opção que indica o tratamento antibiótico mais

Acerca dessa parasitose, assinale a opção incorreta.

A Seu agente etiológico é o parasito trematódeo Schistosoma
mansoni.
B Os caramujos do gênero Biomphalaria são os principais
reservatórios dessa doença, no Brasil.

apropriado.
A clindamicina
B etambutol
C rifampicina associada a pirazinamida e isoniazida
D anfotericina B
UnB/CESPE – SEAD/PCPA
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C Fibrose hepática, hipertensão portal, insuficiência hepática
grave, hemorragia digestiva e cor pulmonale são exemplos de
complicações associadas a essa moléstia.
D O tratamento específico dessa afecção pode ser feito com
praziquantel.
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Texto para as questões 28 e 29

Durante uma consulta médica, um jovem de 20 anos de
idade queixa-se de cefaléia holocraniana que surgiu há 2 dias, em
associação com urina de cor escura e avermelhada e edema facial
(principalmente pela manhã). Relata ter apresentado quadro de
faringite há cerca de 10 dias. O exame físico mostra edema facial
periorbitário e pressão arterial de 162 mmHg ×104 mmHg, sem
outras anormalidades. Entre os exames laboratoriais destacam-se
a presença de importante hematúria macro e microscópica (com
dismorfismo eritrocitário), cilindros hemáticos e ausência de
proteinúria no exame sumário de urina (EAS), dosagens de uréia

Texto para as questões de 30 a 32
Um senhor de 47 anos de idade está internado em uma
unidade de clínica médica com diagnóstico de insuficiência
cardíaca congestiva descompensada — classe funcional IV,
segundo a Associação de Cardiologia de Nova Iorque (NYHA)
— devido a cardiopatia hipertensiva. O eletrocardiograma mostra
ritmo sinusal e sobrecarga de câmaras esquerdas. O
ecocardiograma mostra hipertrofia e dilatação moderadas do
ventrículo esquerdo, queda da fração de ejeção desse ventrículo,
dilatação do ventrículo direito e ausência de trombos
intracavitários.
QUESTÃO 30

Segundo as evidências científicas mais recentes, no tratamento de
casos clínicos semelhantes ao descrito no texto, não ocorre
significativa redução da mortalidade, caso os pacientes sejam
medicados com

e creatinina normais, diminuição dos níveis de complemento
sérico (CH50 e C3) e títulos elevados de antiestreptolisina-O
(ASLO).
QUESTÃO 28

Considerando as informações fornecidas, a hipótese diagnóstica
mais provável é glomerulonefrite
A membranosa.
B de lesões mínimas.
C difusa pós-estreptocócica.
D membranoproliferativa.
QUESTÃO 29

Ainda com relação ao paciente citado na situação em apreço, as

A
B
C
D

digoxina.
enalapril.
espironolactona.
carvedilol.

QUESTÃO 31

Considere que, no momento da admissão, o peso corporal do
paciente era de 97 kg (em jejum), e que um cuidado geral
realizado nesse paciente era a medição diária e em jejum do seu
peso corporal. Considere, também, que, nove dias após o início
do tratamento não-farmacológico e medicamentoso para a
insuficiência cardíaca, verificou-se que seu o peso corporal (em
jejum) era de 88 kg. Nessa situação, os prováveis mecanismos
envolvidos nessa significativa perda de peso corporal incluem
I manutenção evolutiva de balanço hídrico negativo.
II piora do status cardiovascular global e conseqüente caquexia
cardíaca.
III deslocamento de líquido intravascular para o terceiro espaço.
IV redução da quantidade de água corporal total.

opções de tratamento medicamentoso recomendadas incluem
Estão certos apenas os itens
I

anti-hipertensivos.

II diuréticos.
III ciclofosfamida.
IV corticosteróides.

Estão certos apenas os itens
A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D III e IV.
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A
B
C
D

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

QUESTÃO 32

Um cuidado geral que deve ser considerado para o referido
senhor é a realização de tromboprofilaxia venosa, visando
prevenir episódios de trombose venosa profunda e embolia
pulmonar. Assinale a opção que indica o medicamento que, usado
de forma isolada, está recomendado para essa medida profilática.
A
B
C
D

dose única diária de ácido acetilsalicílico
dose fracionada em duas doses de triflusal
dose única diária de heparina de baixo peso molecular
uso intravenoso contínuo de heparina não-fracionada
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Texto para as questões 33 e 34

QUESTÃO 35

O quadro clínico-laboratorial apresentado pela paciente descrita
Uma senhora de 38 anos de idade relata, durante uma

no texto é compatível com o diagnóstico de

consulta médica, que vem apresentando, há cerca de uma semana,
um intenso prurido perianal, que se intensifica durante a noite e

A artrite reumatóide.

impede adequada conciliação de seu sono. Nega gestação em

B gota.

curso ou atraso menstrual. O exame da região perianal mostra

C lúpus eritematoso sistêmico.
D síndrome de Sjögren.

escoriações, congestão e sinais de inflamação com pontos
hemorrágicos. O exame parasitológico de fezes (EPF) pelo
método rotineiro de Hoffman, Pons e Janer não mostrou parasitos
ou ovos. Entretanto, o exame de fezes realizado por meio do
método da fita gomada (método de Graham) mostrou a presença
de ovos de um nematódeo intestinal.
QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

A paciente em questão apresenta indicações para receber drogas
corticosteróides. Antes de iniciar esse tratamento, deve-se afastar,
e às vezes tratar “quimioprofilaticamente”, uma doença
parasitária intestinal que, quando presente, tem elevado potencial
de complicações nesse tipo de paciente. Essa parasitose intestinal
éa

Considerando as informações relatadas no texto, assinale a opção

A estrongiloidíase.

que indica o diagnóstico mais provável da infestação intestinal

B giardíase.

apresentada pela paciente.

C amebíase.
D ancilostomíase.

A esquistossomose mansônica

QUESTÃO 37

B enterobíase

A parasitose intestinal que se associa a graves complicações em

C estrongiloidíase

pacientes que necessitam receber doses imunossupressoras de

D amebíase

corticosteróides, como no caso da paciente apresentada, deve ter
seu diagnóstico realizado pelo achado de larvas do parasito por

QUESTÃO 34

As opções para o tratamento medicamentoso da parasitose
intestinal mais provavelmente apresentada pela paciente em tela
não inclue(m)
A mebendazol.
B sulfametoxazol + trimetropim.
C albendazol.
D pamoato de pirvínio.
Texto para as questões de 35 a 37

meio do exame parasitológico de fezes (EPF) realizado
preferencialmente pelo método de
A Faust.
B Kato-Katz.
C Hall (swab anal).
D Baermann-Moraes.
QUESTÃO 38

Considere que, na avaliação clínica de rotina (checkup) de uma
senhora de 48 anos de idade, constate-se a presença de um nódulo
de 2 cm de diâmetro no lobo direito da tireóide. Em face dessa
situação, assinale a opção que indica o exame laboratorial que,

Uma jovem de 22 anos de idade apresenta quadro clínicolaboratorial com: alopecia, úlceras orais indolores, eritema fixo
nas eminências malares, artrite não-erosiva acometendo punho e
cotovelo direitos, presença de atrito pericárdico, anemia

segundo as evidências científicas atuais, tem maior acurácia para
avaliar a presença de malignidade associada a essa lesão.
A cintilografia da tireóide
B ultra-sonografia de tireóide

hemolítica, presença de anticorpos contra o antígeno nuclear Sm,

C punção aspirativa do nódulo com agulha fina para biópsia

presença de proteinúria de 1 g/dia e cilindros hemáticos e

D ressonância magnética nuclear com contraste paramagnético

granulosos no sumário de urina (EAS).
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QUESTÃO 39

De uma maneira geral, o câncer é uma doença crônica.
Entretanto, algumas emergências agudas podem ocorrer em
associação com essa moléstia. As emergências relacionadas com
neoplasias de uma maneira geral incluem
I
II
III
IV

neutropenia febril.
síndrome da veia cava superior.
síndrome de compressão medular aguda.
hipercalcemia.

A quantidade de itens certos é igual a
A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
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QUESTÃO 40

Com relação aos efeitos adversos agudos associados à transfusão
de hemoderivados, que podem decorrer de erros de escrita no
momento da coleta da amostra no laboratório ou quando da
administração da transfusão, assinale a opção correta.
A A maioria das reações transfusionais hemolíticas agudas
envolve incompatibilidade no sistema ABO.
B Quando há suspeita de reação hemolítica aguda póshemotransfusão, a velocidade da infusão do hemoderivado
deve ser diminuída até que se verifique se há algum erro que
possa causar alguma incompatibilidade sanguínea.
C As reações anafiláticas associadas à hemotransfusão e
expressas por urticária, prurido e broncoespasmo geralmente
são graves e associam-se à incompatibilidade Rh.
D O sintoma mais freqüente associado às reações transfusionais
hemolíticas agudas é a elevação súbita e acentuada dos níveis
da pressão arterial decorrente de aumento da resistência
vascular periférica.
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