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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

 
 
1. Verifique se este caderno contém um total de 30 questões. 
2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor. 
3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a 

troca caso faltem folhas ou existam falhas na impressão. 
4. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas  conforme as 

instruções lá contidas. 
5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido. 
6. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, mesmo 

desligado , terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para 
o banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova. 

7. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato. 

 

OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar inform ações sobre esta prova . 

 
 

TIPO 1 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A evolução da medicina e da cirurgia é marcada por inovações que 
resultam em progressos exponenciais. Na língua inglesa, são denominados 
"breakthroughs". Thomas Edison não produziu uma vela com chama mais forte. 
Inventou a lâmpada baseada na incandescência a vácuo de um filamento de 
carvão e revolucionou o setor. 5 

Da mesma forma, estamos presenciando um "breakthrough" na 
tecnologia dos transplantes que abre novos horizontes para esse 
procedimento, justamente considerado o maior progresso da cirurgia no século 
20. Consiste em nova tecnologia que emprega órgãos "modificados". 

Para compreendê-la, devemos lembrar que os órgãos sólidos 10 

atualmente transplantados são formados por uma matriz de sustentação e por 
um conjunto de células mais nobres, denominado parênquima, que realiza suas 
funções. A matriz extracelular é pouco ou nada antigênica, ou seja, não é 
rejeitada pelo receptor. 

A nova tecnologia inclui: (1) retirada de todas as células do parênquima 15 

do órgão a ser transplantado por meio de uma lavagem com soluções contendo 
detergentes, enzimas e outros produtos com capacidade seletiva, isto é, de 
retirar apenas as células do parênquima, preservando a matriz (a chamada 
descelularização); (2) biópsia do órgão do receptor a ser substituído e 
separação das células do seu parênquima; (3) recelurização da matriz do órgão 20 

a ser transplantado por células do parênquima da biópsia ou por células-tronco 
do receptor; (4) oxigenação da matriz durante o tempo necessário para que 
estas células se multipliquem até reconstruir todo o parênquima; (5) transplante 
desse órgão "modificado", que não é rejeitado, uma vez que seu parênquima é 
constituído por células do próprio receptor. 25 

O método já foi usado com sucesso em humanos para transplante de 
pele, bexiga, pericárdio, válvulas cardíacas e traqueia. Pesquisadores da 
Universidade Harvard (EUA) já conseguiram transplantar fígados em roedores 
e prevê-se que, em cinco anos, também transplantes de rim, coração e pulmão 
sejam realizados com a nova técnica. 30 

Além de não causar rejeição, outra grande vantagem do novo método é 
aumentar a disponibilidade de órgãos para transplante. De fato, como os 
constituintes da matriz são mais resistentes à falta de oxigênio do que as 
células do parênquima, abrem-se perspectivas para o aproveitamento de 
órgãos também de doadores com coração parado. 35 

 Atualmente, a captação de órgãos sólidos se limita a doadores com 
morte encefálica (com o coração ainda batendo). Essa dependência, além de 
diminuir a captação como um todo, exige equipamento e pessoal 
especializados, nem sempre disponíveis nos hospitais que atendem 
regularmente doadores em potencial. 40 

Como foi feito para o desenvolvimento da tecnologia atual, centros 
nacionais de pesquisa em transplante deveriam iniciar desde já projetos 
experimentais com a nova metodologia, mantendo sua tradição que nos trouxe 
até aqui: caminhar sempre com os pés firmes no chão, mas com os olhos nas 
estrelas. 45 

RAIA, Silvano, Folha de S. Paulo , 10 de nov. 2011. 
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TIPO  1 

QUESTÃO 01 
 

Assinale a alternativa que sintetiza a temática do texto. 
 
A) A ideologia das novas tecnologias. 
B) A matriz extracelular. 
C) O futuro do transplante de órgãos. 
D) A utilização de órgãos modificados em humanos. 
 

 
QUESTÃO 02 

 
 

[...] oxigenação da matriz durante o tempo necessário para que 
estas células se multipliquem até reconstruir todo o parênquima. 
(linhas 22 e 23) 

 
No trecho acima, o termo negritado objetiva  
 
A) adquirir o efeito de consequência. 
B) exprimir noções de modo, meio, causa, concessão. 
C) aproximar de um limite com insistência nele. 
D) posicionar-se no interior de dois limites indicados. 

 
QUESTÃO 03 

 
[...] centros nacionais de pesquisa em transplante deveriam iniciar 
desde já projetos experimentais com a nova metodologia, mantendo 
sua tradição que nos trouxe até aqui: caminhar sempre com os pés 
firmes no chão, mas com os olhos nas estrelas. (linhas 41-45) 

 
No trecho acima, os dois-pontos foram utilizados para introduzir 
 
A) um esclarecimento. 
B) uma citação. 
C) uma enumeração explicativa. 
D) uma consequência. 

  
QUESTÃO 04 

 
Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do texto. 
 

A) Apresentar um discurso de experiências vividas, situadas no tempo. 
B) Apresentar informações sobre determinada forma de saber. 
C) Sustentar, refutar e negociar uma tomada de posição. 
D) Realizar a regulação mútua de comportamentos. 
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QUESTÃO 05 

Os trechos abaixo fazem parte de um texto adaptado de Época, disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG48982-6010,00-
GENTE+COM+CORACAO+DE+PORCO.html>.  

Numere os parênteses de modo a construir uma sequência 
expositiva/argumentativa possível para os trechos abaixo. 

  
(   ) Ainda assim, movidos pelo desespero de milhões de pessoas que 

precisam de reposição de órgãos e tecidos para continuar a viver e 
pelos lucros imensos que a venda de órgãos "humanizados" traria, 
numerosas empresas de biotecnologia e grupos de estudo se 
lançaram nesse investimento de alto risco. 

(   ) Os primeiros testes deverão ser realizados com órgãos de porcos, 
mas os cientistas acham que tecidos tirados de camundongos e peixes 
transgênicos também poderiam vir a ser testados. A opção 
supostamente mais óbvia - órgãos de macacos - não é cogitada 
porque existe um significativo risco de transmissão de vírus para seres 
humanos, já que também somos primatas. 

(   ) Os xenotransplantes são uma opção arriscada, e a recomendação do 
conselho britânico é corajosa. Mas vale lembrar que a Grã-Bretanha 
tem sido pioneira em biotecnologia - é só pensar em Dolly e na 
clonagem terapêutica. 

(   ) A Grã-Bretanha está a caminho de se tornar o primeiro país a autorizar 
transplantes de órgãos de animais transgênicos para seres humanos, 
ou xenotransplantes. Um conselho assessor do Governo britânico 
recomendou a aprovação de testes com seres humanos de 
transplantes de células cerebrais e órgãos de porcos geneticamente 
modificados. Os suínos tiveram genes alterados para reduzir a 
intensidade do ataque do sistema imunológico humano, teoricamente 
diminuindo também o risco de rejeição fatal.  

(   ) Os primeiro resultados começam a emergir da recomendação do 
Conselho Nacional de Pesquisa Médica e Saúde da Grã-Bretanha. 
Seus especialistas acreditam que o Governo deve permitir que 
pacientes sem outra chance de tratamento recebam coração de porco 
- para pessoas com insuficiência cardíaca - e implante de células 
suínas cerebrais, para tratamento do mal de Parkinson. 

(   ) Esse tipo de pesquisa promete muito, mas até agora tem amargado 
fracassos. Em tese, animais geneticamente modificados poderiam se 
tornar uma fonte praticamente inesgotável de órgãos, acabando com o 
tormento das filas para transplantes. O problema é que a ciência ainda 
não aprendeu a fazer as modificações necessárias para evitar a 
rejeição. Até agora, os resultados têm sido pífios. 
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta, de cima 
para baixo. 

A) 2 − 3 − 5 − 6 − 1 − 4   
B) 3 −  5 − 6 − 1 –4 − 2 
C) 1 −  2 − 3 − 6 – 4 − 5 
D) 4 −  6 − 1 − 2 – 5− 3 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 
 

QUESTÃO 06 
 

A gestão do Sistema Único de Saúde municipal tem como objetivos prioritários 
estabelecidos pelo “Pacto pela Vida”, regulamentados pelo Pacto pela Saúde, 
em 2006 e válido para o biênio 2010-2011, EXCETO:  

 
A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a 

atenção integral. 
B) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, com 

ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira. 
C) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças 

emergentes e endemias. 
D) Reduzir o número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as 

sequelas decorrentes da falta de socorro precoce, fortalecendo e 
qualificando a atenção secundária e terciária. 

 
 

QUESTÃO 07 
 
No acesso à clínica de ensino da Rede do Sistema Único de Saúde, a falta de 
informação e esclarecimento dos pacientes sobre os procedimentos 
terapêuticos e de imagens fotográficas que são realizados caracteriza situação 
de desrespeito ao seguinte princípio do SUS: 

 
A) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades. 
B) Preservação da autonomia das pessoas. 
C) Integralidade da assistência. 
D) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada 

esfera de governo. 
 
 

QUESTÃO 08 
 
Contempla a Lista de Notificação Compulsória Imediata, os casos suspeitos ou 
confirmados de 

 
A) Botulismo, Cólera  e Hantavirose. 
B) acidentes por animais peçonhentos, Coqueluche e Difteria. 
C) Hanseníase, Hepatites virais e intoxicações exógenas (por substâncias 

químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados). 
D) Leishmaniose tegumentar americana, Leptospirose e Malária. 
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QUESTÃO 09 
 

Segundo a Carta de 2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários 
da saúde, o recebimento das receitas e prescrições terapêuticas deve conter, 
EXCETO: 

 
A) o nome genérico das substâncias prescritas. 
B) os textos sem códigos ou abreviaturas. 
C) a escrita impressa somente datilografada ou digitada. 
D) o nome legível do profissional e seu número de registro no conselho 

profissional. 
 

 
 

QUESTÃO 10 
 

São objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde: 
 

A) Reforçar o conceito de clínica ampliada: compromisso com o sujeito e seu 
coletivo, estímulo a diferentes práticas terapêuticas e corresponsabilidade 
de gestores, trabalhadores e usuários no processo de produção de saúde. 

B) Assegurar os direitos sociais do idoso, da criança, do adolescente e 
segmentos vulneráveis da sociedade, criando condições para promover 
sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

C) Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde 
relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, 
condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, 
acesso a bens e serviços essenciais. 

D) Preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

QUESTÃO 11 
 
Em relação à infecção bacteriana do trato urinário, é INCORRETO afirmar que 
    
A) a colonização por bactérias uropatogênicas é diminuída em crianças do 

grupo sanguíneo P e Lewis não secretor. 
B) a colonização periuretral com flora aeróbica nos primeiros meses de vida 

favorece a infecção urinária no lactente. 
C) a colonização precoce do trato gastrintestinal por bactérias 

uropatogênicas é secundária à bacteriúria gestacional materna.  
D) o uso de antibacteriano de largo espectro com freqüência, no lactente, 

predispõe à colonização do períneo e vagina por bactérias 
uropatogênicas. 

 
 

QUESTÃO 12 
 
Em relação à infecção bacteriana do trato urinário, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a real influência do sistema imunológico não é conhecida; entretanto, a  

infecção urinária é comum na criança enquanto seu estado imune é 
imaturo. 

B) IgA secretora e total aumenta durante o primeiro ano de vida e é maior 
nas crianças alimentadas no seio materno. 

C) IgG é  aumentada nos primeiros três meses de vida, em contraste com a 
colonização. 

D) a circuncisão no recém-nascido diminui em até 90% o risco de ITU. 
 
 

QUESTÃO 13 
 
Em relação à infecção urinária, assinale a alternativa INCORRETA. 

   
A) O risco de recorrência é maior em crianças que apresentam a primeira 

infecção abaixo de 6 meses de idade. 
B) A probabilidade de cicatriz renal é de 4 a 6 vezes maior na presença de 

disfunções miccionais. 
C) O aleitamento materno exclusivo protege o lactente de infecção do trato 

urinário.  
D) ITU na adolescência é um marcador de atividade sexual. 
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QUESTÃO 14 
 

Um menino de dois meses de idade, com falência de crescimento e história de 
episódios frequentes de febre, é encaminhado ao ambulatório de Pediatria com 
diagnóstico de infecção urinária sem tratamento.  
 
Em relação à infecção urinária neste paciente, qual das afirmações abaixo é 
INCORRETA? 
 
A) O diagnóstico de infecção urinária deve ser confirmado por método 

invasivo de coleta de urina para cultura. 
B) Confirmado o diagnóstico de infecção urinária, deve-se solicitar estudo de 

ultrassom do trato urinário, uretrocistografia miccional, exame simples de 
urina e urocultura, para acompanhamento ambulatorial mensal. 

C) Deverá ser aguardado o antibiograma para o tratamento adequado da 
infecção. 

D) O tratamento adequado da infecção urinária tem duração mínima de 10 
dias, e os sintomas devem desaparecer entre 24 a 48 horas após o início 
do tratamento, independentemente da localização da infecção. 

 
 

 
 

QUESTÃO 15 
 
 

Uma menina de 12 anos de idade chega ao Pronto Socorro com história de 
disúria e polaciúria há 1 dia. A mãe notou que a urina da menina encontra-se 
escura e fétida. Não relata febre. Exame físico, inclusive ginecológico, da 
criança sem nenhuma alteração.  
 
Assinale a alternativa que melhor se aplica a este caso clínico.  
 
A) Solicitar EAS e urocultura e iniciar antibioticoterapia parenteral.  
B) É infecção urinária, e não é necessário colher cultura de urina. Deve-se 

iniciar tratamento imediato com sulfametoxazol e trimetoprim VO.  
C) É cistite, e é necessário afastar disfunções miccionais neste caso. 
D) É cistite, e é indicado antibacteriano VO após coleta de urocultura. 
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QUESTÃO 16 
 

Sobre a bexiga hiperativa em meninas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A bexiga hiperativa é definida como a contração anormal da bexiga 

durante a fase de enchimento, sendo detectada pelo estudo urodinâmico.  
B) O sintoma característico desta doença é de urgência de urinar, e um 

diagnóstico clínico pode ser feito se a urgência está presente.  
C) É maior a prevalência da bexiga hiperativa com o aumento da idade. 
D) As manobras de contenção, como a posição de Vincent, são 

frequentemente observadas em crianças afetadas.  
 
 
 

QUESTÃO 17 
 

Sobre a síndrome de Hinman Allen, todas as afirmativas estão corretas, 
EXCETO: 
  
 
A) É a forma menos frequente e com menor gravidade de disfunção 

miccional.  
B) O esvaziamento incompleto da bexiga é comum e predispõe a criança à 

infecção urinária. 
C) É uma disfunção não neurogênica miccional, que predispõe à constipação 

intestinal e, em casos mais graves, á encoprese e ao escape fecal. 
D) Nos estudos de imagem, pode ser observado hidronefrose, devido à RVU, 

e bexiga trabeculada, devido à hipertrofia da parede da bexiga. 
 

 
 
 

QUESTÃO 18 
 

Um adolescente de 14 anos de idade apresenta pressão arterial de 140\88 cm 
Hg no exame físico escolar. Ele é sadio nos demais aspectos. A próxima 
medida a ser tomada em sua avaliação deverá ser 
 
A) medir a pressão arterial dos pais. 
B) realizar eletrocardiograma, ecocardiograma e radiologia do tórax. 
C) solicitar um exame de urina, ultra sonografia renal e creatinina sérica. 
D) repetir a medição da pressão arterial em várias ocasiões diferentes. 
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QUESTÃO 19 
 
A medida da pressão arterial em crianças é recomendada em toda avaliação 
clínica após os três anos de idade ou em circunstâncias especiais de risco 
antes desta idade. São consideradas circunstâncias de risco, EXCETO: 

 
A) recém-nascido prematuro e grande para a idade gestacional. 
B) evidência de aumento da pressão intracraniana. 
C) doença cardíaca corrigida ou não. 
D) história familiar de doença renal congênita. 
 
 

QUESTÃO 20 
 
Sobre as drogas anti-hipertensivas, são verdadeiras as afirmativas abaixo, 
EXCETO:  

 
A) Broncoespasmo, bradicardia excessiva e distúrbios da condução 

atrioventricular são efeitos adversos raros dos bloqueadores do receptor 
AT1. 

B) Bloqueadores dos canais de cálcio podem ser responsáveis por cefaleia, 
tontura, rubor facial e edema de extremidades. 

C) Inibidores da ECA devem ser usados cautelosamente e frequentemente 
monitorados em adolescentes e mulheres em idade fértil, pois é 
contraindicado na gravidez, devido ao risco de complicações fetais. 

D) Os diuréticos poupadores de potássio apresentam pequena eficácia 
diurética, mas, quando associados aos tiazídicos e aos diuréticos de alça, 
são úteis na prevenção e no tratamento de hipopotassemia. 

 
QUESTÃO 21 

 
 

Uma criança do sexo feminino, de 2 anos de idade, apresentou um quadro de 
diarreia sanguinolenta por 3 dias. Após o episódio, a criança desenvolveu 
oligúria, anemia. Na avaliação clínica, foram observados: edema generalizado, 
palidez, débito urinário menor que 0,5 ml/kg/hora e pressão arterial de 120/90 
mmHg (acima dos percentis para a idade). Em exames laboratoriais, notaram-
se: Hb: 6g%; Hto: 20%; reticulócitos: 7%; ureia: 120 mg%; creatinina: 4 mg%; 
potássio: 5mEq/l; cálcio: 8mg%;  fósforo: 6mg%; e, ainda, presença de 
esquizócitos no sangue periférico.  
 
De acordo com esses dados, a hipótese diagnóstica é     
 
A) septicemia. 
B) meningococcemia. 
C) síndrome hemolítica urêmica. 
D) nefrite intersticial aguda. 
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QUESTÃO 22 
 

Considerando ainda o caso clínico apresentado na questão anterior, pode-se 
também  caracterizá-lo como um quadro fisiopatológico de lesão renal aguda. 
Atualmente, essa lesão, em relação ao paciente pediátrico, é classificada como 
RIFLE. 
 
Assinale a alternativa que pode ser considerada falência nessa classificação. 
 
A) Creatina sérica maior ou igual a 4mg/dl; clearance estimado de creatinina 

menor que 75% ou menor que 35 ml/min/1.73 m2 e débito urinário menor 
que 0,3 ml/kg/hora, por 24 horas ou anúria maior que 12 horas. 

B) Creatina sérica maior do que 1,5 mg/dl e clearance estimado menor do que 
25% e débito urinário menor do que 0,5 ml/kg/h por 8 horas. 

C) Creatina sérica 2 vezes maior do que o normal ou taxa de filtração 
glomerular menor que 50%, clearance estimado de creatina menor que 
50% e débito urinário menor que 0,5 ml/kg/h por  16 horas. 

D) Falência maior que 4 semanas e falência maior que 4 semanas.  
 
 

QUESTÃO 23 
 
Uma criança do sexo masculino, de 8 anos de idade, apresentou um quadro 
agudo de edema insidioso, que, depois de alguns dias, generalizou-se, 
evoluindo para Anasarca. Na investigação da causa do edema, diagnosticou-se 
uma Síndrome Nefrótica e, ao se pesquisar a etiologia dessa síndrome, 
concluiu-se ser ela decorrente de Hepatite B. Posteriormente, indicou-se a 
biópsia renal. 
 
Qual é o tipo histopatológico provável para esse caso? 
 
A) Glomeruloesclerose segmentar e focal. 
B) Nefropatia membranosa. 
C) Glomerulonefrite proliferativa mesangial. 
D) Lesões mínimas. 

 
QUESTÃO 24 

 
Em relação ao caso clínico apresentado na questão anterior, o mecanismo 
patogênico responsável por este tipo histológico de Síndrome Nefrótica, 
associada à Hepatite B, é a formação de 
 
A) anticorpo anti-membrana basal glomecular.     
B) anticorpos in situ. 
C) anticorpo citoplasmático anti-neutrofilico. 
D) imuno-complexos. 



   

          Concurso Público - PROREH – Médico/Nefrologista Pediátrico - Edital n° 125/2011   14 

 

TIPO  1 

QUESTÃO 25 
 
 

Dentre as acidoses tubulares renais, a do tipo 2 caracteriza-se por apresentar 
como causa a Síndrome de Fanconi.   
 
Qual das alternativas abaixo NÃO se apresenta como manifestação clínica e 
laboratorial? 
          
A) Presença de Raquitismo resistente à vitamina D. 
B) Potássio sérico usualmente normal. 
C) Fósforo sérico diminuído. 
D) Presença de déficit de crescimento. 
 
 

QUESTÃO 26 
 
 

Após a realização de um transplante renal, consideram-se como sinais clínicos 
sugestivos de rejeição aguda, EXCETO: 
     
A) oligúria. 
B) febre. 
C) hipertensão. 
D) elevação da Creatinina Sérica. 
 
  

QUESTÃO 27 
 
 

Na avaliação de um paciente com insuficiência renal crônica no estágio 3, 
deve-se realizar exames de cálcio, fósforo, paratormônio e fosfatase alcalina 
com que periodicidade?   
 
A) A cada 3 meses. 
B) Anualmente. 
C) Mensalmente. 
D) A cada 6 meses. 
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QUESTÃO 28 

 
 
Na insuficiência renal crônica há uma alteração no metabolismo da vitamina D  
e na avaliação dos déficits de vitamina D. Toma-se como referencial o nível 
sérico de 25(OH)D(ng/ml).  
 
Qual é, respectivamente, o nível encontrado no grau de deficiência moderado 
nos estágios 2 e 4 de Insuficiência renal crônica, a duração do tratamento e a 
periodicidade com que se deve realizar o controle dos níveis séricos? 
 
A) 5-15 ng/ml;  3 meses;  mensal. 
B) < 5ng/ml;  3 meses;  mensal. 
C) 16-30ng/ml;  3 meses;  mensal. 
D)  ≥ 30ng/ml;  2 meses; mensal. 

 

 
QUESTÃO 29 

 
 

Na escolha do método dialítico, para tratamento de insuficiência renal aguda ou 
crônica, baseia-se nos seguintes fatores, EXCETO: 
 
A) no recurso da instituição. 
B) em fatores relacionados especificamente ao paciente. 
C) na experiência do médico. 
D) em vantagens e desvantagens de cada método. 

 
 

QUESTÃO 30 
 
 

Ao classificar a hipertensão arterial na criança, no Estágio 1, qual a conduta a 
ser tomada inicialmente? 
 
A) Encaminhar o paciente ao especialista. 
B) Iniciar investigação. 
C) Iniciar terapêutica.  
D) Repetir a aferição em duas outras ocasiões diferentes. 
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