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2.

Atente para as seguintes afirmações:

CONHECIMENTOS GERAIS

I. Destituídos de qualquer qualidade pessoal, os hoLíngua Portuguesa
Atenção:

mens-placa, em sua função mais recente, funcionam como meros sinalizadores físicos da localização dos negócios.

As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto
seguinte.

II. No terceiro parágrafo, as referências à Estátua da
Liberdade, Marilyns e Kennedys mostram como a
propaganda se vale de imagens estereotipadas
para incutir prestígio em certos produtos.

Os homens-placa
Uma cabeleira cor-de-rosa ou verde, um nariz de palhaço, luvas de Mickey gigantescas, pouco importa. Eis que surge
numa esquina, e replica-se em outras dez, o personagem mais
solitário de nossas ruas, o homem-placa das novas incorporações imobiliárias. Digo homem-placa, não porque ele seja vítima
do velho sistema de ficar ensanduichado entre duas tábuas de
madeira anunciando remédios ou espetáculos de teatro, nem
porque, numa versão mais recente, amarrem-lhe ao corpo um
meio colete de plástico amarelo para avisar que se compra ouro
ali por perto. Ele é homem-placa porque sua função é mostrar, a
cada encruzilhada mais importante do caminho, a direção certa
para o novo prédio de apartamentos que está sendo lançado.
Durante uma época, a prática foi encostar carros velhíssimos, verdadeiras sucatas, numa vaga de esquina, colocando o anúncio do prédio em cima da capota. O efeito era

III. A despersonalização a que se submetem os homens e mulheres-placa só não é maior do que a
que sofre um guardador de carros.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

3.

ruim, sem dúvida. Como acreditar no luxo e na distinção do edifício Duvalier, com seu espaço gourmet e seu depósito de vinho
individual, se todo o sonho estava montado em cima de um
Opala 74 cor de tijolo com dois pneus no chão?
Eliminaram-se os carros-placa, assim como já pertencem
ao passado os grandes lançamentos performáticos do mercado
imobiliário. A coisa tinha, cerca de dez anos atrás, proporções
teatrais. Determinado prédio homenageava a Nova York eterna:
mocinhas eram contratadas para se fantasiarem de Estátua da
Liberdade, com o rosto pintado de verde, a tocha de plástico
numa mão, o folheto colorido na outra. Ou então era o Tio Sam,
eram Marilyns e Kennedys, que ocupavam a avenida Brasil, a
Nove de Julho, as ruas do Itaim.
Esses homens e mulheres-placa não se comparam sequer ao guardador de carros, que precisa impor certa presença
ao cliente incauto. Estão ali graças à sua inexistência social. Só
que sua função, paradoxalmente, é a de serem vistos; um cabe-

4.

(Adaptado de: Marcelo Coelho, www.marcelocoelho.folha.
blogspot.uol.com)

Os homens e mulheres-placa, no desempenho de sua
função, evidenciam o paradoxo
(A)

(B)

2

da reduzida eficácia que esse antigo e bem-sucedido recurso publicitário obtém nos dias atuais.
de se preservar o romantismo do passado na utilização de uma técnica moderna de comunicação.

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o
sentido de um segmento em:
(A)

replica-se em outras dez (1 parágrafo) = contestase em dez outras.

(B)

incorporações imobiliárias (1 parágrafo) = admissões de imóveis.

(C)

lançamentos performáticos (3 parágrafo) = propulsões cuidadosas.

(D)

impor certa presença (4 parágrafo) = submeter a
aparência.

(E)

graças à sua inexistência social (4 parágrafo) =
devido à falta de sua identidade pública.

o

o

o

o

o

_________________________________________________________

lo azul, um gesto repetitivo apontando o caminho já bastam.

1.

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

O autor justifica a afirmação O efeito era ruim, sem dúvida,
o
(2 parágrafo) mostrando
(A)

o contrassenso de se anunciar um produto sofisticado por meio de um recurso grosseiro.

(B)

o modesto resultado financeiro que se obtém pela
publicidade apoiada em homens-placa.

(C)

a ineficácia de uma propaganda sofisticada voltada
para uma clientela de pouco poder aquisitivo.

(D)

a impossibilidade de se tentar exaltar simultaneamente aspectos contraditórios de um produto.

(E)

o pífio resultado obtido por quem busca valorizar o
que é barato por meio de recursos baratos.

_________________________________________________________

5.

o

No 3 parágrafo, o autor se vale da expressão A coisa
referindo-se, precisamente,
(A)

à eliminação mais que justificável dos carros-placa.

(C)

de se chamar a atenção para a ostensiva presença
pública de quem está imerso no anonimato.

(B)

ao prestígio inconteste dos mais antigos recursos
publicitários.

(D)

da teimosa insistência dos empreendedores financeiros numa anacrônica tática de vendas.

(C)

às características teatrais dos carros-placa.

(D)

(E)

da resignação com que fazem de seus próprios corpos matéria de propaganda imobiliária.

aos desempenhos
imobiliárias.

(E)

ao inesperado crescimento do mercado imobiliário.

teatrais

das

campanhas
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6.

Todos os fins são nobres para quem os justifica, seja
uma sociedade sem descrentes, sem classes ou sem raças
impuras. O próprio sacrifício de ovos pelo sacrifício de ovos tem
uma genealogia respeitável, a ideia de regeneração (dos outros)
pelo sofrimento e pelo sangue acompanha a humanidade desde
as primeiras cavernas. Ou seja, até os sádicos têm bons
argumentos. Mas o fim das ideologias teria decretado o fim do
horror terapêutico, do mito da salvação pela purgação que o
século passado estatizou e transformou no seu mito mais
destrutivo.
O fracasso do comunismo na prática acabou com a desculpa, racional ou irracional, para o stalinismo. O tempo não
redimiu o horror, o fim foi só a última condenação dos meios.

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Há momentos onde o afã de se fazer propaganda
não mede esforços para lançar mão dos mais grotescos recursos.
Ainda se vê em grandes cidades as figuras antagônicas de pobres entalados em cartazes nos quais se
diz venderem ouro.
Muitos acreditam ter requinte em morar num edifício
de nome estrangeiro, além das novidades ligadas à
onda de gastronomia.
Quando o corpo humano se reduz em suporte exclusivamente material para qualquer coisa, nossa dignidade deixa de ter preço.
Requer-se de um guardador de carros, diferentemente do que ocorre com um homem-placa, que tenha iniciativa e presença.

(Adaptado de: Luis Fernando Verissimo, O mundo é bárbaro)

9.

_________________________________________________________

7.

Estão plenamente observadas as normas de concordância
verbal na frase:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Destinam-se aos homens-placa um lugar visível nas
ruas e nas praças, ao passo que lhes é suprimida a
visibilidade social.
As duas tábuas em que se comprimem o famigerado
homem-placa carregam ditos que soam irônicos,
como “compro ouro”.
Não se compara aos vexames dos homens-placa a
exposição pública a que se submetem os guardadores de carros.
Ao se revogarem o emprego de carros-placa na propaganda imobiliária, poupou-se a todos uma demonstração de mau gosto.
Não sensibilizavam aos possíveis interessados em
apartamentos de luxo a visão grotesca daqueles velhos carros-placa.

_________________________________________________________

10.

_________________________________________________________

8.

É preciso corrigir, devido à má estruturação, a redação
da seguinte frase:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Não se sabe a quem ocorreu a ideia, uma vez que
condomínios de luxo certamente não combinam com
sucata, de que usaram como base de anúncio.
Alguém, num momento infeliz, teve a lamentável
ideia de usar carros velhos como suporte de propaganda para a venda de imóveis de luxo.
Definitivamente, quem procura imóvel com espaço
gourmet ou depósito de vinho individual não se deixará atrair pela propaganda apoiada num velho
Opala de cor berrante.
Os homens-placa ficam ensanduichados entre tábuas ou pranchas de metal, transportando-as pelas
ruas reduzidos à condições de suporte.
Sensibilizou-se o autor do texto com a condição humilhante desses homens e mulheres-placa, tratados
como se fossem coisas, destituídos de sua humanidade.

As questões de números 9 a 15 referem-se ao texto
seguinte.
Meios e fins
O crítico José Onofre disse uma vez que a frase “não se
faz uma omelete sem quebrar ovos” é muito repetida por gente
que não gosta de omelete, gosta do barulhinho dos ovos sendo
quebrados. Extrema esquerda e extrema direita se parecem não
porque amam seus ideais, mas porque amam os extremos, têm
o gosto pelo crec-crec.
A metáfora da omelete é “o fim justifica os meios”, em
linguagem de cozinha. O fim justificaria todos os meios extremos de catequização e purificação, já que o fim é uma humanidade melhor – só variando de extremo para extremo o conceito
de “melhor”.
TRT14-Conhec.Gerais1

As palavras catequização (doutrinação religiosa) e purificação (tornar puro, depuração, limpeza), do segundo parágrafo, têm, respectivamente, desdobramentos nas seguintes expressões do terceiro parágrafo:
(A) sem classes e genealogia respeitável.
(B) regeneração pelo sofrimento e o fim das ideologias.
(C) sem descrentes e regeneração pelo sangue.
(D) regeneração pelo sangue e sem classes.
(E) o fim das ideologias e o mito da salvação.

_________________________________________________________

11.

Resume em linguagem correta o sentido do último parágrafo do texto o que está em:
(A) A desculpa de que era necessário o horror do
stalinismo, irremissível, desapareceu com o fracasso
do comunismo.
(B) Com o fim do comunismo sem remissão, pretendeuse não haver mais desculpa mediante os horrores do
stalinismo.
(C) O fracasso do comunismo e do stalinismo não redimiram o tempo de horrores, tanto quanto a justificação dos meios.
(D) Quem desculpasse, pela razão ou não, os horrores
do stalinismo, não irá mais justificá-lo pelo fracasso
do comunismo.
(E) Os horrores do stalinismo e o fracasso do comunismo
foram meios para fins condenáveis, ora cessados.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Atenção:

Para o crítico José Onofre, muitos dos que repetem a frase “não se faz uma omelete sem quebrar ovos” querem,
com ela,
(A) justificar o difícil caminho que deve ser penosamente
trilhado para se chegar a um bom resultado.
(B) mascarar o gosto pela violência mesma dos processos radicais, independente dos objetivos finais.
(C) revelar a necessidade da violência quando o fim último pretendido for o da conciliação permanente.
(D) despertar a consciência de quem trabalha para o
oportunismo de quem somente colhe os frutos do labor alheio.
(E) ilustrar a tese de que aos mais altos ideais corresponde sempre a exigência dos mais altos sacrifícios.

12.

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
numa forma do plural para preencher adequadamente a
lacuna da frase:
(A) Os ovos de que se ...... (compor) a omelete ilustram
o caso em que a violência de um ato se justifica
pela causa a que serve.
(B) A todos os meios extremos ...... (costumar) corresponder, segundo os radicais, uma justificativa aceitável.
(C) Mesmo aos maiores sádicos ...... (poder) ocorrer
uma certa direção de argumentos para justificar
seus horrores.
(D) Agrada aos extremistas propagar que, a menos que
se ...... (quebrar) ovos, nunca se fará uma omelete.
(E) Aos sádicos ...... (dever) agradar ouvir os ovos quebrando-se, como preâmbulo de uma omelete.
3
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13.

17.

Está adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:
(A)

Um fim talvez justificaria os meios caso estes implicarem sacrifícios que não se distribuam desigualmente.

(B)

Ele acredita que haverão de justificar-se todos os
meios quando os fins representarem um ganho de
alcance coletivo.

(C)

Tão logo fossem denunciados os horrores do
stalinismo, os comunistas devem ter revisto suas antigas convicções.

(D)

Será que alguém acreditou que uma sociedade sem
classes e sem preconceitos possa ter-se formado
num regime autoritário?

(E)

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

18.

Se a catequese pudesse propagar a fé religiosa sem
recorrer à intimidação, talvez os convertidos tenham
sido mais numerosos.

Pode-se substituir o elemento sublinhado pelo que está
negritado entre parênteses, sem prejuízo para a correção
e o sentido da frase, no seguinte caso:
(A)

Extrema esquerda e extrema direita se parecem não
porque amam seus ideais, mas porque amam os
extremos. (não obstante)

(B)

Todos os fins são nobres para quem os justifica.
(com aquele que)

(C)

O próprio sacrifício de ovos pelo sacrifício de ovos
tem uma genealogia respeitável. (extrinsecamente)

No Mozilla Thunderbird 2.0,
(A)

a agenda permite configurar vários tipos de alarmes
de compromissos.

(B)

contas de usuários de webmail podem ser acessadas pelo Thunderbird simplesmente fornecendo o
nome de usuário e senha.

(C)

tentativas de golpe, no qual a mensagem recebida é
usada para convencer o usuário a fornecer dados
pessoais, são alertadas pela ferramenta anti-spam.

(D)

uma conexão segura pode ser configurável por meio
do protocolo SMTP.

(E)

o campo Cco é utilizado para criptografar a mensagem a ser enviada.

_________________________________________________________

19.

Na Internet,

(D)

(...) o fim é uma humanidade melhor – só variando
de extremo para extremo o conceito de melhor. (a
menos que varie)

(A)

Cookies são grupos de dados gravados no servidor
de páginas, acerca de costumes de navegação do
usuário para facilitar seu próximo acesso ao site.

(E)

O fim justificaria todos os meios extremos, já que o
fim é uma humanidade "melhor". (porquanto)

(B)

um serviço de banda larga ADSL pode disponibilizar
velocidade superior a 10 MB, quando conectado à
porta serial.

A exclusão das vírgulas NÃO alterará o sentido da seguinte frase:

(C)

um serviço hospedado em um servidor pode ser
acessado pela URL ou pelo seu endereço IP.

(A)

O fracasso do comunismo, na prática, acabou com a
desculpa para o stalinismo.

(D)

(B)

Quem recorre aos meios extremos, condenados pelos
democratas, costuma dá-los como necessários.

uma forma de se fazer uma pesquisa com maior
objetividade e se obter respostas mais próximas do
tema pesquisado em sites de busca é fazer uma
pergunta direta, encerrada com ponto de interrogação.

(C)

Até mesmo os sádicos se valem, aqui e ali, de argumentos dados como irrefutáveis.

(E)

(D)

Mesmo os stalinistas, que não acreditavam nesses
horrores, passaram a execrar seu velho ídolo.

o download é uma transferência de arquivos de
algum ponto da Internet para o computador do
usuário, por meio do servidor SMTP.

(E)

As metáforas, que costumam tornar mais concretas
as ideias, são úteis e expressivas.

_________________________________________________________

15.

Arquivo.
Editar.
Exibir.
Formatar.
Ferramentas.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

14.

No Microsoft Word 2003 a utilização dos assistentes é
configurada a partir do menu Ajuda e, em casos específicos um assistente pode ser encontrado em outro menu da
barra de menus. No BrOffice.org 3.1 Writer, os assistentes
estão disponíveis no item Assistentes do menu

_________________________________________________________

20.

Em relação a organização e gerenciamento de arquivos e
pastas no ambiente Windows XP, é correto afirmar:

_________________________________________________________

(A)

Windows Flip e Windows Flip 3D são funcionalidades para
gerenciar janelas. Em relação aos sistemas operacionais
Windows XP e Windows Vista é correto afirmar:

No Windows Explorer, o bloqueio de uma pasta para
uso apenas de seu proprietário é indicado pela presença da figura de uma mão integrada ao respectivo
ícone.

(B)

(A)
(B)

O uso combinado das teclas Shift, Alt e Del serve
para apagar um arquivo, sem que ele seja encaminhado para a lixeira.

(C)

A organização de pastas e arquivos pode ser feita
dentro do painel esquerdo do Windows Explorer.

(D)

A renomeação de uma pasta ou arquivo pode ser
feita tanto no painel esquerdo quanto no painel
direito do Windows Explorer.

(E)

Usar o mouse para arrastar um arquivo de uma
pasta para outra, dentro do mesmo drive de disco é
uma operação de recortar e colar, sucessivamente.

Noções de Informática
16.

(C)
(D)
(E)
4

Ambos integram as duas funcionalidades.
O XP utiliza apenas o Flip por meio da combinação
das teclas Alt e Tab.
No Vista inexiste o Flip, já que o Flip 3D engloba as
duas funcionalidades.
No Vista, o Flip 3D é utilizado por meio da combinação das teclas logotipo Windows e Tab.
O XP utiliza apenas o Flip por meio da combinação
das teclas logotipo Windows e Tab.
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Caderno de Prova ’D04’, Tipo 001
26.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

São características da angina variante de Prinzmetal,
EXCETO
(A)

ausência de estenose coronária fixa severa.

(B)

elevação do segmento ST.

(C)

baixa prevalência de arritmias potencialmente fatais.

(D)

dor em repouso.

(E)

boa resposta sintomática a nitroglicerina.

27.

O tratamento medicamentoso de escolha da hipertensão
crônica durante a gravidez é
(A)

betabloqueador.

(B)

bloqueador alfa-adrenérgico.

(C)

inibidor da ECA.

(D)

bloqueador de canal de cálcio.

(E)

alfa agonista de ação central.

28.

A síndrome de Brugada é tipicamente vista em pacientes
(A)

que fazem uso de mais de uma droga anti-hipertensiva.

(B)

1 mg a cada 3 minutos e 20 mg.

(C)

3 mg a cada 1 ou 3 minutos e indeterminada.

(D)

5 mg a cada 5 minutos e 50 mg.

(E)

10 mg a cada 3 minutos e 50 mg.

Nas intoxicações por teofilina espera-se encontrar
(A)

bradipneia e depressão precoce do sensório.

(B)

hipoglicemia prolongada.

(C)

convulsões refratárias ao tratamento com anticonvulsivantes.

(D)

alcalose metabólica, hipercalemia e hipercalcemia.

(E)

bradicardia não responsiva a anticolinérgicos.

Na sala de emergência a utilização de ventilação não-invasiva pode evitar, em muitos casos, a intubação orotraqueal. Constitue contraindicação ao seu uso
(A)

crise hipertensiva com edema agudo de pulmão.

(B)

pressão sistólica abaixo de 110 mmHg.

(C)

DPOC descompensado.

(D)

insuficiência respiratória em imunedeprimido.

(E)

rebaixamento do nível de consciência.

_________________________________________________________

(B)

sem doença cardíaca estrutural.

(C)

com doença isquêmica coronária confirmada.

Dentre as drogas utilizadas na abstinência alcoólica, em
todos os seus graus de gravidade, aquela que NÃO atinge
o efeito que se espera e portanto não deve ser utilizada, é:

(D)

com prolapso de valva mitral.

(A)

lorazepan.

(E)

que apresentam ECG de repouso com intervalo QT
curto.

(B)

fenitoína.

(C)

tiamina.

(D)

carbamazepina.

(E)

haloperidol.

29.

_________________________________________________________

24.

1 mg a cada 3 ou 5 minutos e indeterminada.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

23.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

22.

No atendimento de uma parada cardiorrespiratória, na fase de suporte avançado de vida, a dose de epinefrina e a
sua dose máxima, são respectivamente

Angina geralmente é causada por aterosclerose obstrutiva
de coronária, mas também pode resultar de condições que
aumentam a demanda miocárdica de oxigênio acima da
oferta, tais como as abaixo, EXCETO

_________________________________________________________

30.

(A)

miocardiopatia hipertrófica.

Ingestão de oocistos provenientes do solo, ingestão de
carne crua e infecção transplacentária são os modos de
transmissão de

(B)

taquiarritmias.

(A)

cisticercose.

(C)

estenose de valva aórtica.

(B)

histoplasmose.

(C)

criptococose.

(D)

anemia.

(D)

toxoplasmose.

(E)

hipertensão descontrolada.

(E)

estrongiloidíase.

__________________________________________________________________________________________________________________

25.

Na hipertensão acelerada maligna NÃO se espera encontrar
(A)

plaquetopenia.

Em um adulto jovem com quadro de tosse paroxística há
5 dias, no qual suspeita-se, por dados epidemiológicos, de
infecção por Bordetella pertussis, recomenda-se o uso de
um dos antibióticos abaixo, EXCETO

(B)

papiledema no fundo de olho.

(A)

claritromicina.

(C)

elevação de DHL.

(B)

eritromicina.

(C)

azitromicina.

(D)

proteinúria.

(D)

sulfametoxazol-trimetoprim.

(E)

esquizócitos no sangue periférico.

(E)

amoxicilina.
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32.

37.

São efeitos colaterais da anfotericina B, EXCETO
(A)

arritmias ventriculares.

(B)

A única fonte de vitamina B12, essencial para a produção
de elementos do sangue, na natureza, são
(A)

cereais integrais.

hipercalcemia.

(B)

produtos de origem animal.

(C)

diminuição da filtração glomerular.

(C)

cereais integrais e vegetais de folha verde.

(D)

hipopotassemia.

(D)

leite e derivados.

(E)

anemia.

(E)

carnes e tubérculos.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

33.

38.

Em um paciente com uretrite bacteriana aguda recomenda-se tratamento com
(A)

amoxicilina 1 g + claritromicina 1 g em doses únicas.

(B)

ciprofloxacina 250 mg + doxicilina 200 mg em doses
únicas.

(C)

penicilina benzatina 1 200 000 UI + azitromicina 1 g
em doses únicas.

(D)

São manifestações extra-intestinais da doença celíaca,
EXCETO
(A)

infertilidade.

(B)

depressão.

(C)

doenças reumáticas.

(D)

deficiência de vitamina D e cálcio.

(E)

psoríase.

_________________________________________________________

ciprofloxacina 500 mg + azitromicina 1 g em doses
únicas.

39.

Tabagismo está associado a risco diminuído de
(A)

retocolite ulcerativa.

(B)

pancreatite crônica.

_________________________________________________________

(C)

síndrome do cólon irritável.

34.

(D)

linfoma gástrico.

(E)

cirrose biliar primária.

(E)

ciprofloxacina 500 mg, dose única, + azitromicina
500 mg 2 vezes ao dia, por 3 dias.

Em indivíduos com diagnóstico de trombose venosa profunda a incidência de trombofilia hereditária pode chegar
a 37%, sendo que a mais comum é

_________________________________________________________

(A)

fator V de Leiden.

(B)

deficiência de antitrombina.

(C)

deficiência de proteína C.

(A)

história pessoal de pólipo adenomatoso.

(D)

mutação do gene da protrombina.

(B)

antecedente de câncer colorretal.

(E)

deficiência de proteína S.

(C)

uso regular prolongado de aspirina.

_________________________________________________________

(D)

portadores de retocolite ulcerativa.

35.

(E)

história familiar de câncer colorretal.

Cromossomo Philadelphia e célula de Reed Sternberg são
achados característicos, respectivamente, de

40.

_________________________________________________________

41.

síndrome mielodisplásica e linfoma não-Hodgkin.

(B)

leucemia linfocítica aguda e mieloma múltiplo.

(C)

leucemia mieloide crônica e doença de Hodgkin.

(A)

leucopenia.

(D)

leucemia mieloide crônica e leucemia de células cabeludas.

(B)

hipoventilação.

(C)

elevação do pCO2.

(D)

hipocalemia.

(E)

respiração de Kussmaul.

(E)

linfoma não-Hodgkin e mieloma múltiplo.

Esplenectomia pode ser o tratamento indicado na
(A)

anemia falciforme e esferocitose hereditária.

(B)

anemia falciforme e thalassemia minor.

(C)

púrpura trombocitopênica idiopática e anemia sideroblástica.

(D)

púrpura trombocitopênica idiopática e esferocitose
hereditária.

(E)
6

Jovem de 20 anos é admitido no pronto-socorro em mau
estado geral. A gasometria mostra pH de 6,87 e bicarbonato de 9 mEq/L. Na avaliação deste paciente é provável
encontrar neste momento

(A)

_________________________________________________________

36.

O rastreamento de câncer colorretal deve se dar em espaços de tempo menores em indivíduos com os fatores de
risco abaixo, EXCETO

thalassemia minor e anemia sideroblástica.

_________________________________________________________

42.

Na síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, é característico o encontro de
(A)

concomitância de hipertireoidismo.

(B)

hipernatremia.

(C)

hipertensão arterial.

(D)

sódio urinário aumentado.

(E)

expansão de volume com edema.
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43.

Considere as características das insulinas:
Insulina

I
II
III
IV

Início
5-15 min.
30-60 min.
2-4h
2-4h

pico
30-90 min.
2-3h
4-10h
sem pico

47.

duração efetiva
5h
5-8h
10-16h
20-24h

As insulinas aspart e detemir são, respectivamente
(A)

I e II.

(B)

I e IV.

(C)

II e III.

(D)

II e I.

(E)

III e IV.

Os triptanos são utilizados basicamente no tratamento de
(A)

myasthenia gravis.

(B)

doença de Parkinson.

(C)

síndromes convulsivas.

(D)

migrânea.

(E)

mal de Alzheimer.

_________________________________________________________

48.

Mulher de 58 anos apresenta quadro agudo de dupla hemiparesia e hemianestesia, paralisia do olhar conjugado
horizontal bilateral, pupilas puntiformes, bobbing ocular e
postura descerebrada. A tomografia computadorizada
mostrará provavelmente hemorragia na região
(A)

cerebelar.

_________________________________________________________

(B)

pontina.

44.

(C)

lobar.

(D)

talâmica.

(E)

putaminal.

Mulher de 55 anos apresenta diarreia, quadro demencial,
dermatite pigmentada em áreas expostas ao sol, glossite e
estomatite. Trata-se provavelmente de um caso de deficiência de
(A)

niacina.

(B)

piridoxina.

(C)

cobalamina.

(D)

tiamina.

(E)

folato.

_________________________________________________________

49.

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

_________________________________________________________

45.

A indicação abaixo mais adequada da dosagem sérica de
tireoglobulina é
(A)

acompanhar a evolução da doença de Graves, tratada com iodo radioativo.

(B)

detectar carcinoma in situ de tireoide.

(C)

detectar recidiva de carcinoma de tireoide em pacientes tireoidectomizados.

(D)

acompanhar a evolução da tireoidite subaguda tratada com corticoide.
acompanhar o tratamento da tireoidite de Hashimoto.

(E)

Considere as situações clínicas abaixo:

I. Síndrome de Cushing associada a adenoma de

Reflexos
profundos
diminuídos
exaltados
diminuídos
exaltados
diminuídos

proteína

celularidade

muito elevada
pouco elevada
pouco elevada
muito elevada
muito elevada

muito elevada
muito elevada
muito elevada
pouco elevada
pouco elevada

_________________________________________________________

50.

_________________________________________________________

46.

Na doença de Guillain-Barré espera-se encontrar reflexos
profundos e a quantificação de proteína e celularidade no
líquido céfalo-raquidiano com as seguintes características:

Cilindros hialinos são detectados no exame de sedimento
urinário nas situações abaixo, EXCETO
(A)

doença febril.

(B)

urina concentrada.

(C)

nefrite intersticial.

(D)

após exercício vigoroso.

(E)

concomitante ao uso de diuréticos.

_________________________________________________________

51.

adrenal esquerda.

II. Síndrome de Sheehan.

Dos dados abaixo o mais característico da síndrome
hepato-renal é
(A)

sódio urinário diminuído.

(B)

proteinúria de Bence-Jones.

(C)

eosinofilúria.

(D)

corpos lipoides urinários.

(E)

pH urinário alcalino.

III. SIDA com citomegalovirose adrenal bilateral.
IV. Síndrome de Cushing associada a carcinoma pulmonar de pequenas células.
Os pacientes que com maior probabilidade apresentarão
diminuição do nível sérico de ACTH são os portadores das
doenças
(A)

I e II.

(B)

I e III.

(C)

II e IV.

(D)
(E)

_________________________________________________________

52.

Habitualmente encontramos num paciente com insuficiência renal crônica
(A)

hipercalcemia, hiperfosfatemia e hipomagnesemia.

(B)

hipercalcemia, hiperfosfatemia e hipermagnesemia.

(C)

hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia.

III e IV.

(D)

hipocalcemia, hiperfosfatemia e hipermagnesemia.

II e III.

(E)

hipercalcemia, hipofosfatemia e hipermagnesemia.
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53.

Jovem de 16 anos, procura assistência médica devido
quadro recente de dispneia. A pressão arterial é de
164 × 110 mmHg, há edema de face e membros inferiores
e impetigo em perna direita. Laboratorialmente detecta-se
proteinúria discreta, cilindros hemáticos, creatinina de
1,7 mg/dL e diminuição do nível da fração C3 do complemento. Para confirmar a principal hipótese diagnóstica
deve-se dosar
(A)

fator antinuclear.

(B)

antiestreptolisina O.

(C)

imunoglobulina A.

(D)

anticorpo anti-HIV.

(E)

anticorpo anti-membrana basal.

57.

Mulher de 32 anos apresenta há alguns meses poliartrite,
pericardite, cansaço, icterícia, anasarca e eritema malar.
Os exames mostram hemoglobina de 7,1 g/dL, VCM de
109 fL aumento de bilirrubina indireta e de DHL, creatinina
de 1,9 mg/dL e proteinúria de 24 horas de cerca de
3,0 gramas. Espera-se encontrar nesta paciente as seguintes alterações laboratoriais, EXCETO

58.

hipergamaglobulinemia policlonal.

(B)

anticorpo anti-DNA.

(C)

anticorpo anti-Smith.

(D)

teste de Coombs direto positivo.

(E)

elevação do nível sérico de complemento.

alopurinol.

(B)

naproxeno.

(C)

prednisona.

(D)

colchicina.

(E)

diclofenaco.

No tratamento de tromboembolismo pulmonar prescrevese heparina de baixo peso molecular em dose
(A)

suficiente para manter o INR entre 2 e 3.

(B)

fixa, proporcional ao peso do paciente.

(C)

suficiente para aumentar o TTPA em 1,5 a 2,5 vezes
o normal.

(D)

suficiente para aumentar o TP em 1,5 a 2,5 vezes o
normal.

(E)

suficiente para manter a atividade de protrombina
entre 25 e 30%.

_________________________________________________________

59.
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

54.

Homem de 35 anos procura pronto-socorro com quadro
agudo de artrite em hálux esquerdo. Deve ser evitada,
neste momento a prescrição de

Considere as assertivas abaixo, relativas à neoplasia pulmonar:

I. resposta quase nula à quimioterapia e à radioterapia.

II. ocorrência quase exclusiva em fumantes.
III. habitualmente surge como nódulo periférico.
IV. desenvolvimento precoce de disseminação metas-

_________________________________________________________

55.

Num paciente que apresenta fenômeno de Raynaud, úlceras digitais, teleangiectasias, calcinose e disfagia é provável o encontro de anticorpo anti

São características do carcinoma pulmonar de pequenas
células o que consta APENAS em

8

(A)

I e II.

(A)

mitocôndria.

(B)

I e III.

(B)

Jo-1.

(C)

II e III.

(C)

centrômero.

(D)

II e IV.

(E)

III e IV.

(D)

SSA.

(E)

LKM – 1.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

56.

tática.

Além de livedo reticular, são características encontradas
numa mulher que apresenta altos títulos de anticorpos
antifosfolípides, EXCETO
(A)

trombose venosa profunda.

(B)

trombose arterial.

(C)

60.

Mulher de 65 anos, que fumou dos 25 aos 55 anos, refere
tosse crônica, com dois períodos de exacerbação por ano,
e dispneia progressiva nos últimos 4 anos, sendo atualmente aos pequenos esforços. A pressão arterial é de
140 × 80 mmHg e não apresenta sinais de insuficiência
cardíaca. A espirometria mostra capacidade vital forçada
o
de 85% do predito e volume expiratório no 1 segundo
40% do predito, o qual melhorou 20% após salbutamol. É
de se esperar que esse paciente obtenha maior benefício
com o uso diário de
(A)

beta-agonista inalatório de demanda.

plaquetose.

(B)

diurético e teofilina de ação curta.

(D)

abortamento de repetição.

(C)

prednisona por via oral.

(E)

alargamento do tempo de tromboplastina parcial ativado.

(D)

beclometasona inalatória.

(E)

anticolinérgico inalatório.
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PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO

Atenção:

A Prova Discursiva − Redação deverá ter extensão mínima de 20 e máxima de 30 linhas.

Em relação à Anemia Megaloblástica disserte sobre os seus mecanismos etiológicos, as suas manifestações clínicas e laboratoriais e seu tratamento.
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