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1.

É correto deduzir das afirmações do texto que

PORTUGUÊS
Atenção:

(A)

os livros feitos de papel de trapo não resistem mais
que cinco séculos.

(B)

a confiabilidade de suportes simples pode superar a
dos mais complexos.

(C)

a limitação da mídia eletrônica revela-se na transmissão de informações.

(D)

já houve tempo suficiente para se precisar a durabilidade do disco rígido.

(E)

a obsolescência de todos os suportes de informação
tem a mesma causa.

As questões de números 1 a 10 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.
Sobre a efemeridade das mídias

Um congresso recente, em Veneza, dedicou-se à questão da efemeridade dos suportes de informação, desde a tábua
de argila, o papiro e o pergaminho até o livro impresso e os
atuais meios eletrônicos. O livro impresso, até agora, demonstrou que sobrevive bem por 500 anos, mas só quando se
trata de livros feitos de papel de trapos. A partir de meados do

_________________________________________________________

século XIX, passou-se ao papel de polpa de madeira, e parece

2.

Analisando diferentes mídias, o autor tem sua atenção
voltada, sobretudo, para

que este tem uma vida máxima de 70 anos (com efeito, basta

(A)

a fidedignidade das informações que circulam em
suportes eletrônicos.

(B)

o grau de obsolescência dos livros antigos, mormente os centenários.

(C)

a conservação dos livros, que se vem revelando
cada vez mais precária.

(D)

o conservadorismo de quem rejeita os suportes modernos de informação.

(E)

a preservação das informações, quaisquer que sejam seus suportes.

consultar jornais ou livros dos anos de 1940 para ver como
muitos se desfazem ao ser folheados). Há muito tempo se
realizam estudos para salvar todos os livros que abarrotam nossas bibliotecas; uma das soluções mais adotadas é escanear
todas as páginas e passá-las para um suporte eletrônico.
Mas aqui surge outro problema: todos os suportes para a
transmissão e a conservação de informações, da foto ao filme,
do disco à memória do computador, são mais perecíveis que o
livro. As velhas fitas cassetes, com pouco tempo de uso se

_________________________________________________________

3.

Atente para as seguintes afirmações:

enrolavam todas, e saíam mascadas; as fitas de vídeo perdem

I. No primeiro parágrafo, afirma-se que vem sendo

as cores e a definição com facilidade. Tivemos tempo suficiente
para ver quanto podia durar um disco de vinil sem ficar riscado

processada a cópia eletrônica de livros para preservar a massa de informações dos volumes que lotam
nossas bibliotecas.

demais, mas não para verificar quanto dura um CD-ROM, que,

II. No segundo parágrafo, considera-se não apenas a

rapidamente do mercado, porque podemos acessar on line os

efemeridade dos últimos suportes de mídia, mas
também aspectos éticos envolvidos na transmissão
de informações on-line.

mesmos conteúdos por um custo menor. Sabemos que todos os

III. No terceiro parágrafo, o autor sugere que

suportes mecânicos, elétricos ou eletrônicos são rapidamente

informações impressas em livro estão mais seguras
do que as que se vêem processando em suportes
mais avançados.

saudado como a invenção que substituiria o livro, ameaça sair

perecíveis, ou não sabemos quanto duram e provavelmente
nunca chegaremos a saber. Basta um pico de tensão, um raio

Está correto o que se afirma em

no jardim para desmagnetizar uma memória. Se houvesse um

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

apagão bastante longo, não poderíamos usar nenhuma memória eletrônica.
Os suportes modernos parecem criados mais para a
difusão do que para a conservação das informações. É possível

I e III, apenas.
III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
I e II, apenas.

_________________________________________________________

sobre o passado continue sendo a consulta a um velho e bom

O autor nega que seja um conservador reacionário – negativa que pode ser justificada atentando-se para o
segmento

livro. Não, não sou um conservador reacionário. Gravei em

(A)

os livros continuam em minha biblioteca.

disco rígido portátil de 250 gigabytes as maiores obras primas

(B)

consulta a um velho e bom livro.

da literatura universal. Mas estou feliz porque os livros conti-

(C)

Gravei em disco rígido portátil.

(D)

mais para a difusão do que para a conservação das
informações.

(E)

única forma de ler notícias sobre o passado.

que, dentro de alguns séculos, a única forma de ler notícias

nuam em minha biblioteca – uma garantia para quando os

4.

instrumentos eletrônicos entrarem em pane.
(Adaptado de Umberto Eco – UOL – Notícias – NYT/ 26/04/2009)
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5.

8.

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

A cada vez que surge um novo suporte de informações, ter-se-ia a impressão de que ele se revelasse
o mais seguro e mais duradouro.

Sabemos que todos os suportes mecânicos, elétricos ou eletrônicos, são rapidamente perecíveis (...)

(B)

Não, não sou um conservador reacionário.

O autor nos lembra que as velhas fitas cassetes,
com o uso constante, enrolavam-se e mascavam-se,
o que logo as tinha tornado obsoletas.

(C)
(C)

Caso fosse outro o tema do congresso realizado em
Veneza, o autor, amante dos livros, provavelmente
não o havia tomado para comentar.

Tivemos tempo suficiente para ver quanto podia
durar um disco de vinil (...)

(D)

(...) as fitas de vídeo perdem as cores e a definição
com facilidade.

Terá sido uma surpresa para muita gente inteirar-se
do fato de que, antigamente, livros se
confeccionarão com papel feito de trapos.

(E)

Um congresso recente, em Veneza, dedicou-se à
questão da efemeridade dos suportes de informação
(...)

(E)

Talvez a ninguém ocorresse, antes de ler esse texto,
que a durabilidade dos velhos livros pudesse ser
reconhecidamente superior à dos novos suportes.

_________________________________________________________

9.

_________________________________________________________

Está clara e correta a redação do seguinte comentário sobre o texto:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O autor, um intelectual italiano que já não é jovem,
pôde comprovar e comparar a qualidade e a durabilidade de diversos suportes de informação.

(A)

Embora criados para difundir e conservar as informações, os suportes modernos não revelam a mesma eficácia.

(B)

Difundir, mas não conservar, eis o que se conclui
acerca dos suportes modernos, criados para vincular
informações.

Muita gente ignora o fato revelado pelo autor, no
qual se informa que já houve livros cuja fabricação
se valia de um resistente papel de trapos.

(C)

Em Veneza realizou-se o congresso aonde se discutiu a questão de que a efemeridade dos suportes de
informação revela-se bastante precária.

Criados os suportes modernos, revelaram-se mais
produtivos quanto à difusão do que para conservar
as informações.

(D)

Ainda há muitos livros em sebos, feitos de papel de
polpa de madeira, que provaram ter resistido há
mais de cem anos de impressão.

É na difusão, e não na conservação das informações, que os suportes modernos revelam maior
eficácia.

(E)

Uma vez que foram criados para difundir informações, os suportes modernos tem sua conservação
muito menos eficaz.

Umberto Eco, reconhecido ensaísta italiano, dedicase com frequência à analisar temas modernos, de
cujo estudo muito tem colaborado.

As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na construção da seguinte frase:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Os suportes modernos parecem criados mais para a difusão do que para a conservação das informações.
Preserva-se o sentido essencial da frase acima nesta
outra correta redação:

_________________________________________________________

7.

(A)

(B)

(D)

6.

Na frase Mas aqui surge outro problema, o termo em
destaque exerce a mesma função sintática que o termo
sublinhado em:

Atribuem-se a picos de tensão ou raios ocasionais a
causa de muita perda de informações, que se julgavam preservadas numa memória eletrônica.

_________________________________________________________

10.

Verifica-se correta transposição de uma para outra voz
verbal no seguinte caso:
(A)

Gravei (...) obras primas (3 parágrafo) = tinham sido
gravadas obras primas.

Diferentemente do que ocorre com livros muito
antigos, que se vêm revelando muito resistentes, os
de hoje ressentem-se do uso constante.

(B)

Caso deixassem de haver as grandes bibliotecas de
hoje, é possível que os homens do futuro não pudessem interpretar plenamente a nossa cultura.

os livros continuam em minha biblioteca (3 parágrafo) = os livros têm continuado em minha biblioteca.

(C)

podemos acessar os mesmos conteúdos = os
mesmos conteúdos podem ser acessados.

Confia-se a um suporte eletrônico incontáveis informações, mas não se podem avaliar com segurança
quanto tempo permanecerão disponíveis.

(D)

dedicou-se à questão (1 parágrafo) = a ela foi dedicada.

(E)

se realizam estudos (1 parágrafo) = estudos sejam
realizados.

Ainda que só venha a restar da nossa época algumas boas bibliotecas, elas serão suficientes para dar
notícia do que pensamos e criamos.
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Atenção:

As questões de números 11 a 18 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

12.

Caipiradas

Ao afirmar que o universo do caipira (...) quase acabou, o
autor emprega o termo quase em função
(A)

da autenticidade que o citadino ainda reconhece nos
costumes caipiras.

(B)

de remanescerem repetições e paródias que aludem
ao mundo caipira.

(C)

de as mudanças do nosso tempo ocorrerem em alta
velocidade.

(D)

de iniciativas culturais que reavivam e fortalecem os
costumes caipiras.

(E)

da fermentação cultural que se propaga criativamente nesse universo.

A gente que vive na cidade procurou sempre adotar
modos de ser, pensar e agir que lhe pareciam os mais
civilizados, os que permitem ver logo que uma pessoa está
acostumada com o que é prescrito de maneira tirânica pelas
modas – moda na roupa, na etiqueta, na escolha dos objetos,
na comida, na dança, nos espetáculos, na gíria. A moda logo
passa; por isso, a gente da cidade deve e pode mudar, trocar de
objetos e costumes, estar em dia. Como consequência, se entra
em contato com um grupo ou uma pessoa que não mudaram

_________________________________________________________

tanto assim; que usam roupa como a de dez anos atrás e
respondem a um cumprimento com certa fórmula desusada;

13.

Atente para as seguintes afirmações sobre o primeiro
parágrafo:

que não sabem qual é o cantor da moda nem o novo jeito de
namorar; quando entra em contato com gente assim, o citadino

I. Com a expressão o que é prescrito de maneira tirâ-

diz que ela é caipira, querendo dizer que é atrasada e portanto

nica, o autor está qualificando modos de ser,
pensar e agir, com cuja imposição os citadinos
estão acostumados.

meio ridícula.
Diz, ou dizia; porque hoje a mudança é tão rápida que o

II. A submissão dos citadinos aos valores da moda é a

termo está saindo das expressões de todo dia e serve mais

causa de uma alternância de valores que reflete
uma clara hesitação entre o que é velho e o que é
novo.

para designar certas sobrevivências teimosas ou alteradas do
passado: músicas caipiras, festas caipiras, danças caipiras, por
exemplo. Que, aliás, na maioria das vezes, conhecemos não

III. No último e longo período, a sequência de pontos-

praticadas por caipiras, mas por gente que finge de caipira e

e-vírgulas destaca uma enumeração de traços que
identificam um caipira aos olhos do citadino.

usa a realidade do seu mundo como um produto comercial
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em:

pitoresco.
Nem podia ser de outro modo, porque o mundo em geral

(A)

I e III, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e II, apenas.

(D)

I, II e III.

(E)

III, apenas.

está mudando depressa demais, e nada pode ficar parado. Hoje, creio que não se pode falar mais de criatividade cultural no
universo do caipira, porque ele quase acabou. O que há é impulso adquirido, resto, repetição – ou paródia e imitação deformada, mais ou menos parecida. Há, registre-se, iniciativas culturais
com o fito de fixar o que sobra de autêntico no mundo caipira. É
o caso do disco Caipira. Raízes e frutos, do selo Eldorado,
gravado em 1980, que será altamente apreciado por quantos se

_________________________________________________________

interessem por essa cultura tão especial, e já quase extinta.
(Adaptado de Antonio Candido, Recortes)

11.

4

14.

o

Atentando-se para o 2 parágrafo, é correto afirmar que o
segmento

No primeiro parágrafo, estabelece-se uma contraposição
entre as expressões

(A)

a realidade do seu mundo está-se referindo ao universo do citadino.

(A)

é atrasada e meio ridícula, acentuando a variabilidade que ocorre com as modas.

(B)

Diz, ou dizia sugere a velocidade com que um novo
elemento da moda aprimora um anterior.

(B)

mais civilizados e fórmula desusada, identificando
pontos de vista adotados pelos citadinos.

(C)

certas sobrevivências teimosas ou alteradas designa
a precária permanência de costumes caipiras.

(C)

logo passa e estar em dia, destacando parâmetros
adotados pelos caipiras.

(D)

(D)

de maneira tirânica e está acostumada, enfatizando
as críticas dos citadinos aos modos caipiras.

o termo está saindo das expressões de todo dia
refere-se à moda que deixa de ser seguida.

(E)

deve e pode mudar, sublinhando os impulsos a que
os caipiras têm que se render.

(E)

um produto comercial pitoresco traduz a maneira
pela qual o citadino reconhece a moda que ele mesmo promove.
TRT16-Português1
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15.

Considerando-se o contexto, constituem uma causa e seu
efeito, nesta ordem, os segmentos destacados em:
(A)

Atenção:

As questões de números 19 a 20 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

(...) conhecemos não praticadas por caipiras, // mas
por gente que finge de caipira (...)

A correspondência oficial não dispensa nem os proto-

(B)

(...) que será altamente apreciado // por quantos se
interessem por essa cultura tão especial (...)

colos de rigor que lhe são próprios, nem a máxima objetividade

(C)

(...) uma pessoa está acostumada // com o que é
prescrito de maneira tirânica (...)

no tratamento do assunto em tela. Não cabendo o coloquialismo

(D)

Nem podia ser de outro modo, // porque o mundo em
geral está mudando depressa demais.

do tratamento na pessoa você, é preciso conhecer o emprego

(E)

(...) hoje a mudança é tão rápida // que o termo está
saindo das expressões de todo dia (...)

mais cerimonioso de Vossa Senhoria e Vossa Excelência, por
exemplo, para os casos em que essas ou outras formas mais

_________________________________________________________

16.

respeitosas se impõem. Quanto à disposição da matéria tratada,

Há, registre-se, iniciativas culturais com o fito de fixar o
o
que sobra de autêntico no mundo caipira. (3 parágrafo)

a redação deve ser clara e precisa, para que se evitem

Atente para as seguintes afirmações, referentes à frase
acima:

ambiguidades, incoerências e quebras sintáticas.

I. A expressão com o fito de fixar pode ser correta-

(Diógenes Moreyra, inédito)

mente substituída por cuja finalidade é conservar.

II. Com a expressão iniciativas culturais, o autor retoma o que já havia identificado como impulso adquirido, na frase anterior.

19.

III. O autor deveria ter-se valido da forma registremse, em vez de registre-se, para atender à
concordância obrigatória com iniciativas.

A ocorrência de ambiguidade e falta de clareza faz necessária uma revisão da seguinte frase:
(A)

Causa-nos revolta, a todos, o pouco interesse que
ele vem demonstrando na condução desse processo
– razão pela qual há quem peça a demissão dele.

(B)

Conquanto ele nos haja dado uma resposta inconclusiva e protelado a decisão, há quem creia que
nos satisfará o desfecho deste caso.

(C)

Inconformados com a resposta insatisfatória que nos
deu, reiteramos o pedido para que ele não deixe de
tomar as providências que o caso requer.

(D)

Ele deu uma resposta insatisfatória à providência
que lhe solicitamos, em razão da qual será preciso
insistir em que não venha a repeti-la.

(E)

Caso não sejam tomadas as providências cabíveis,
seremos obrigados a comunicar à Direção o menoscabo com que está sendo tratado este caso.

Está correto APENAS o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

_________________________________________________________

17.

Há justificativa para esta seguinte alteração de pontuação,
proposta para o segmento final do primeiro parágrafo:
(A)

o citadino diz que ela é caipira querendo dizer: que é
atrasada, e portanto, meio ridícula.

(B)

o citadino diz que ela é caipira querendo dizer que é
atrasada; e portanto, meio ridícula.

(C)

o citadino diz que ela é caipira, querendo dizer, que
é atrasada, e, portanto, meio ridícula.

(D)

o citadino diz que ela é caipira, querendo dizer que é
atrasada e, portanto, meio ridícula.

(E)

o citadino diz: que ela é caipira, querendo dizer: que
é atrasada, e portanto meio ridícula.

_________________________________________________________

20.

Quanto ao emprego das formas de tratamento, está
correta a seguinte construção:
(A)

Se preferires, adiaremos o simpósio para que não nos
privemos de sua coordenação, Excelência, bem como
das sugestões que certamente tereis a nos oferecer.

(B)

Sempre contaremos com os préstimos com que
Vossa Senhoria nos tem honrado, razão pela qual,
antecipadamente, deixamos-lhe aqui nosso profundo
reconhecimento.

(C)

Vimos comunicar a Vossa Excelência que já se encontra à vossa disposição o relatório que nos incumbiste de providenciar há cerca de uma semana.

(D)

Diga a Vossa Senhoria que estamos à espera de
suas providências, das quais não nos cabe tratar
com seu adjunto – grande, embora, seja a consideração, meu caro senhor, que lhe dispensamos.

(E)

Esperamos que Vossa Senhoria sejais capaz de
atender aos nossos reclamos, ao nosso ver justos e
precisados de toda a vossa atenção.

_________________________________________________________

18.

Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados em:
(A)

Os modos de ser com que se apropria a gente da
cidade são os que lhes parecem mais civilizados.

(B)

Enfraquecida, a cultura caipira cujos valores tanta
gente se encantou, cede lugar às modas citadinas,
de que quase todos tomam como parâmetro.

(C)

A moda sempre existiu, sempre haverá quem a adote, assim como sempre haverá quem não lhe poupe
o aspecto de superficialidade.

(D)

A moda, cujos os valores são sempre efêmeros, define as maneiras de vestir e pensar de que se comprazem os citadinos.

(E)

Vive-se num tempo onde as mudanças são tão
rápidas que fica difícil acompanhar-lhes em sua
velocidade.

TRT16-Português1
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26.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

São opções de terapia indicadas na profilaxia da meningite meningocócica, EXCETO:

A mais importante intervenção para a prevenção da neuropatia periférica do diabetes mellitus é
(A)

otimizar o controle glicêmico.

(B)

administrar gangliosídeos antes do surgimento dos
sintomas.

(C)

a orientação precoce em relação aos cuidados com
os pés.

(A)

ciprofloxacina 500 mg VO, dose única.

(B)

azitromicina 500 mg, dose única.

(C)

levofloxacina 750 mg VO, dose única.

(D)

rifampicina 600 mg VO, 2 vezes ao dia, por 2 dias.

(D)

tratar rigorosamente a microalbuminúria.

(E)

ceftriaxona 250 mg IM, dose única.

(E)

administrar precocemente vasodilatadores arteriais.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

22.

27.

Se não houver contraindicação, carvedilol, metoprolol ou
bisoprolol estão indicados no tratamento da insuficiência
cardíaca por disfunção sistólica
(A)

desde que causada por doença coronária.

(B)

se não houver evidência de miocardiopatia dilatada.

(C)

apenas nas classes III e IV da classificação da
NYHA.

(D)

na impossibilidade de uso de inibidor da ECA.

(E)

sintomática.

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

_________________________________________________________

O uso de digoxina no tratamento da insuficiência cardíaca
tem os efeitos positivos abaixo, EXCETO:
(A)

substituir os inibidores da ECA em pacientes com
insuficiência renal.

(B)

controlar os sintomas como fadiga e dispnéia.

(C)

diminuir a taxa de hospitalização.

(D)

melhorar a tolerância a exercícios.

(E)

diminuir a frequência cardíaca em portadores de fibrilação atrial.

síncope aos esforços.

(B)

angina de repouso.

(C)

fibrilação atrial e embolização para o sistema nervoso central.

29.

pulso em martelo d’água.

(E)

hiperfonese de primeira bulha.

Um homem de 40 anos, com comportamento sexual promíscuo, apresenta lesão peniana sugestiva de sífilis, com
VDRL positivo, título 1/32. É sabidamente alérgico a penicilina. A melhor opção terapêutica é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

doxiciclina 100 mg 1 vez ao dia por 4 semanas.
azitromicina 1 g, dose única.
claritromicina 1 g de 12/12 horas por 2 semanas.
tetraciclina 500 mg de 6/6 horas por 1 semana.
ceftriaxona 1 g de 12/12 horas por 1 semana.

_________________________________________________________

30.

(D)

levofloxacina.
doxiciclina.
sulfametoxazol-trimetoprim.
gentamicina.
ceftazidima.

_________________________________________________________

É um sinal ou sintoma clássico da estenose aórtica:
(A)

Um homem de 30 anos 1 semana após ter estado no campo, onde foi picado por vários carrapatos, apresenta febre,
mialgia, anorexia e náuseas. É medicado com sintomáticos, com surgimento de cefaléia e piora do estado geral.
Após 4 dias passa a apresentar lesões eritematosas máculo-papulosas nos punhos e tornozelos, algumas com
petéquia central, desidratação e hipotensão. Deve-se iniciar tratamento empírico com
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

24.

metronidazol.
ampicilina-sulbactam.
imipenem.
aztreonam.
cloranfenicol.

_________________________________________________________

28.

23.

Em um paciente grave, com suspeita de infecção por germes anaeróbios, o tratamento empírico com MENOR chance de sucesso será com

As lesões da psoríase raramente acometem
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

couro cabeludo.
joelhos e cotovelos.
face e mucosas.
região sacral.
superfície extensora dos braços.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

25.
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Em pacientes HIV positivos, portadores de toxoplasmose
cerebral, recebendo pirimetamina e sulfadiazina, é necessário
(A)

acrescentar ácido fólico ao esquema terapêutico.

(B)

monitorar cálcio e fósforo.

(C)

monitorar transaminases semanalmente.

(D)

suplementar com magnésio.

(E)

acrescentar leucovorin ao esquema terapêutico.

31.

Vasoespasmo permanece sendo a principal causa de mortalidade e morbidade em pacientes com hemorragia subaracnóide. A evolução desses pacientes pode melhorar
com o uso de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

anti-fibrinolíticos.
betabloqueador.
bloqueador de canal de cálcio.
fenitoína.
corticoesteróide.
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32.

Um paciente de 20 anos, com diabetes descompensado,
apresenta glicemia = 294 mg/dL, sódio = 142 mEq/L, potássio = 3,9 mEq/L, uréia = 80 mg/dL, creatinina = 1,2 mg/dL
e gasometria arterial com pH = 7,12 e bicarbonato = 7 mEq/L.
O tratamento inicial deve ser feito com insulina, solução
(A)

fisiológica 0,9% e cloreto de potássio.

(B)

glicosada 2,5%, cloreto de potássio e 250 mEq de
bicarbonato de sódio.

(C)

glicosada 5% e cloreto de potássio.

(D)

fisiológica 0,45%, cloreto de potássio e 50 mEq de
bicarbonato de sódio.

(E)

37.

38.

fisiológica 0,45% e 150 mEq de bicarbonato de sódio.

Na myasthenia gravis, a principal alteração responsável
por sua sintomatologia é
(A)

diminuição progressiva da síntese de acetilcolina no
neurônio motor terminal.

(B)

produção aumentada de acetilcolinesterase e a consequente diminuição de acetilcolina.

(C)

desmielinização autoimune do neurônio motor.

(D)

diminuição do número de receptores de acetilcolina
disponíveis na placa neuromuscular.

(E)

destruição autoimune dos miócitos da junção neuromuscular.

_________________________________________________________

34.

Um homem de 40 anos, em tratamento de tuberculose
pulmonar há 4 semanas com isoniazida, rifampicina e pirazinamida queixa-se de adormecimento em extremidades
inferiores e dificuldade para caminhar. O exame revela
parestesia “em bota” e marcha atáxica. A melhor conduta
é

normal e aumentado.

(B)

diminuída e diminuído.

(C)

aumentada e aumentado.

(D)

normal e diminuído.

(E)

diminuída e aumentado.

Um homem de 25 anos, HIV positivo, em tratamento de tuberculose pulmonar com esquema tríplice tradicional há
4 meses, é levado ao pronto socorro com história de diarréia há 3 semanas, astenia e tontura ao levantar-se. Está
sonolento,
desidratado,
com
pulso = 100 bat/min,
PA = 90 × 60 mmHg deitado e inaudível quando sentado. Tem Hb = 10,8 g/dL, leucócitos, plaquetas e glicemia normais, uréia = 90 mg/dL, creatinina = 1,9 mg/dL,
Na = 128 mEq/L e K = 5,0 mEq/L. Mesmo após hidratação
com solução fisiológica não há elevação da pressão arterial e mantém hipotensão ortostática. Este paciente mais
provavelmente apresenta
(A)

doença de Cushing.

(B)

pan-hipopituitarismo.

(C)

hipoparatireoidismo secundário.

(D)

insuficiência adrenal.

(E)

hipotireoidismo.

_________________________________________________________

39.

Uma mulher de 64 anos, em tratamento de hipertensão
com hidroclorotiazida 12,5 mg/dia, procurou o hospital por
diarréia e vômitos há 2 dias e fadiga intensa há 12 horas.
Apresenta uréia = 98 mg/dL, creatinina = 2,2 mg/dL, hemograma, sódio, potássio e glicemia normais. Espera-se
encontrar nessa paciente:

(A)

administrar piridoxina em dose alta.

(B)

acrescentar corticoesteróide ao esquema terapêutico.

(A)

osmolaridade urinária > 500 mOsm/L.

(C)

suspender isoniazida e administrar cobalamina.

(B)

proteinúria e hematúria.

(D)

suspender a pirazinamida e administrar tiamina.

(C)

fração de excreção de sódio > 1%.

(E)

trocar pirazinamida por etambutol e administrar piridoxina.

(D)

sódio urinário > 40 mEq/L.

(E)

sedimento urinário rico em cilindros granulosos e
epiteliais.

_________________________________________________________

35.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

33.

Nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica a
relação VEF1/Capacidade Vital Forçada e o Volume Residual estão, respectivamente,

São exemplos de urticária IgE-dependente e não-imunológica, aquelas desencadeadas, respectivamente, por:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Uma mulher de 20 anos procura atendimento médico com
queixa de urina escura e edema progressivo de membros
inferiores e face há 3 dias. Há 10 dias apresentou dor de
garganta e febre, tratadas prontamente com ampicilina e
acetaminofem. Apresenta PA = 170 × 100 mmHg, e edema 2+/4+ em membros inferiores e face. O sedimento
urinário mostra hematúria e leucocitúria. Espera-se encontrar também

36.

(A)

glomerulonefrite com lesões mínimas ao exame
histológico.

(B)

antiestreptolisina O negativa.

(A)
(B)

aspirina e pólen.
alimentos e anti-inflamatórios não hormonais.

(C)
(D)
(E)

anti-inflamatórios não hormonais e fungos.
antibióticos e aspirina.
ácaros e produtos do sangue.

Aumento da captação de iodo radioativo pela tireóide e a
presença de anticorpos antirreceptor de TSH são caracteristicamente encontrados

40.

(A)
(B)

na doença de Plummer.
na doença de Graves.

(C)

biópsia com depósitos de IgA nos glomérulos.

(C)
(D)

na tireoidite subaguda de Quervain.
na tireoidite de Hashimoto.

(D)

proteinúria acima de 3 g/L.

(E)

no hipotireoidismo autoimune.

(E)

complemento sérico baixo.
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41.

Uma mulher de 35 anos apresenta diarréia crônica e positividade para anticorpos antigliadina e antiendomísio. Os
sintomas devem regredir com
(A)

uso de 5-ASA.

(B)

dieta sem lactose.

(C)

uso de pancreatina.

(D)

uso de corticoesteróide.

(E)

dieta sem glúten.

46.

_________________________________________________________

42.

Derrames pleurais malignos apresentam caracteristicamente
(A)

proteínas e DHL baixas.

(B)

glicose e DHL elevadas.

(C)

proteínas e DHL elevadas.

(D)

DHL e glicose baixas.

(E)

proteínas e glicose elevadas.

Uma mulher de 30 anos inicia tratamento para artrite reumatóide com metotrexate. Os efeitos adversos relacionados ao uso da droga acometem geralmente os órgãos
abaixo, EXCETO:
(A)

fígado.

(B)

pulmão.

(C)

rins.

(D)

coração.

(E)

medula óssea.

_________________________________________________________

47.

Pode diminuir o efeito anticoagulante da warfarina:
(A)

acetaminofen.

(B)

fenobarbital.

(C)

ciprofloxacina.

(D)

aspirina.

(E) fluconazol.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
43.

Ventilação não invasiva com pressão positiva NÃO se aplica a pacientes
(A)

imunedeprimidos com infiltrado pulmonar difuso.

(B)

com rebaixamento do nível de consciência.

(C)

portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica.

(D)

em desmame de ventilação invasiva.

(E)

com edema agudo de pulmão.

48.

_________________________________________________________

44.

Um homem de 40 anos, morador de zona rural, com história de alcoolismo, apresenta diarréia prolongada com a
presença de sangue nas fezes, dor abdominal e emagrecimento. Apresenta fístula perianal e processo inflamatório restrito ao íleo terminal. O diagnóstico mais provável
é de
(A)

doença de Crohn.

(B)

linfoma intestinal.

(C)

retocolite ulcerativa.

(D)

paracoccidiodomicose intestinal.

(E)

amebíase intestinal.
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Em face dos conhecimentos atuais da fisiopatologia da esteato-hepatite não-alcoólica, os estudos para o seu tratamento têm se baseado nas seguintes propostas, EXCETO:
(A)

controle de dislipidemia.

(B)

suplementação com vitamina E.

(C)

emagrecimento rápido.

(D)

metformina.

(E)

probucol.

(A)

reticulócitos em número normal ou pouco aumentado.

(B)

aumento da hemoglobina A2 na eletroforese de hemoglobina.

(C)

esfregaço de sangue com microcitose e hipercromia.

(D)

VCM abaixo do esperado para o nível de anemia.

(E)

pequena variação no tamanho dos glóbulos vermelhos (RDW normal).

_________________________________________________________

49.

_________________________________________________________

45.

Na beta thalassemia minor encontram-se os achados abaixo, EXCETO:

Em portadores de anemia por deficiência de vitamina B12
pode ocorrer
(A)

diminuição sérica de ácido metilmalônico e homocisteína.

(B)

medula óssea morfologicamente normal.

(C)

redução acentuada de haptoglobina.

(D)

elevação acentuada de bilirrubina indireta.

(E)

pancitopenia.

_________________________________________________________

50.

Em um paciente com suspeita de espondiloartrite, o primeiro passo na avaliação radiológica deve ser direcionado
às articulações
(A)

de toda a coluna vertebral.

(B)

sacroileais.

(C)

sacroileais e coxofemorais.

(D)

coxofemorais.

(E)

da coluna cervical.
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