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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência
humana.

LÍNGUA PORTUGUESA
Pensando livremente sobre o livre arbítrio
Marcelo Gleiser

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares,
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a
Maria ou não?
A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas
neurociências estão mudando isso de forma radical,
questionando a própria existência de nossa liberdade de
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente,
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a
mente se dar conta disso.
Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas
inconscientemente, sem nosso controle explícito.
A situação é complicada por várias razões. Uma delas
é que não existe uma definição universalmente aceita
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.
Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas,
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que
leva a ela.
Por outro lado, é possível que algumas de nossas
decisões sejam tomadas a um nível profundo de
consciência que antecede o estado mental que associamos
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo,
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada
pelos filósofos.
Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

QUESTÃO 01

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

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
Em “...são ponderações longas...”, funciona como
predicativo.
Em “...tomo café com açúcar...” funciona como
complemento nominal.
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, pode ficar
após o verbo.
Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica
acréscimo.
Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso
controle...”, expressa modo.

QUESTÃO 02
A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A)
bar – rei – ra.
(B)
pes – so – as.
(C)
ci – en – tes.
(D)
ne – u – ro – nal.
(E)
fi – ló – so – fos.
QUESTÃO 03

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

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada
funciona como
complemento nominal.
predicativo do sujeito.
predicativo do objeto.
adjunto adnominal.
objeto indireto.

QUESTÃO 04
Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra
filósofos a expressão
(A)
alguém.
(B)
magnética.
(C)
decisões.
(D)
açúcar.
(E)
ilusão.
QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem
prejuízo sintático-semântico, por
apesar de.
como.
porquanto.
embora.
à medida que.
Cargo: Médico - Radiologia e
Diagnóstico por Imagem
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QUESTÃO 06

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

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome
destacado retoma
decisões diferentes.
ponderações longas.
níveis diferentes.
escolha.
confusão.

QUESTÃO

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

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona
como adjunto adnominal.
(B)
Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome
indefinido.
(C)
Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa
tempo.
(D)
Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser
retirada a expressão sendo.
(E)
Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser
substituída por terá de.
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Observando o calendário de 2014, observamos que
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?
Terça-feira.
Quarta-feira.
Quinta-feira.
Sábado.
Domingo.

QUESTÃO 12

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

QUESTÃO 08
Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção
expressa
(A)
tempo.
(B)
consecução.
(C)
conclusão.
(D)
modo.
(E)
condição.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?
R$ 280,00.
R$ 250,00.
R$ 200,00.
R$ 180,00.
R$ 150,00.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi
classificado corretamente.
(A)
“...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B)
“...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C)
“Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D)
“...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E)
“...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

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

Um professor de matemática passou dois trabalhos
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos
que quisessem poderiam fazer os dois por uma
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?
10%.
20%.
30%.
40%.
50%.

QUESTÃO 14
Observe a sequência a seguir:

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona
como objeto indireto.
(B)
Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona
como objeto indireto.
(C)
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa
contraste.
(D)
Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa
dúvida.
(E)
Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa
modo.

35; 42; 49; 56;...

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

Qual é o sétimo termo desta sequência?
63.
65.
70.
75.
77.

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de
matemática”?
Nenhum aluno gosta de matemática.
Existem alunos que gostam de matemática.
Existem alunos que não gostam de matemática.
Pelo menos um aluno gosta de matemática.
Apenas um aluno não gosta de matemática.
Cargo: Médico - Radiologia e
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(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao
Conselho de Administração
(A)
admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais
atos compreendidos na administração de pessoal,
de acordo com as normas e critérios previstos em
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta
atribuição no todo ou em parte.
(B)
fixar as orientações gerais das atividades da EBSERH.
(C)
aprovar o regimento interno da EBSERH e suas
alterações supervenientes, que deverá conter, dentre
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente,
para fins de aprovação de operações.
(D)
deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social
da EBSERH.
(E)
autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH,
assinale a alternativa correta.
Não há necessidade de realização de concurso público.
A EBSERH somente fará contratação mediante concurso
público.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo sem determinação de
tempo.
A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar
mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados
às suas competências mediante contrato com as
instituições federais de ensino ou instituições
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011,
consideram-se instituições congêneres
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS.
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de
assistência à saúde.
as instituições privadas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de
apoio ao Conselho de Administração.
apoio ao Conselho Fiscal.
apoio à Diretoria Executiva.
controle social.
consulta.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de
Saúde são
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
assistência social.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
previdência social.
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22
De acordo com a Constituição Federal, constituem
objetivos da seguridade social, EXCETO
(A)
universalidade da cobertura e do atendimento.
(B)
seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
(C)
equidade na forma de participação no custeio.
(D)
diferenciação dos benefícios e serviços em relação às
populações urbanas e às populações rurais.
(E)
diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 18

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

Ministério da Previdência Social.
Ministério da Saúde.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada
ao
Ministério da Defesa.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Ministério da Educação.
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QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de saúde específicos para o atendimento da pessoa
que, em razão de agravo ou de situação laboral,
necessita de atendimento especial, denominam-se
(A)
Portas de Entrada.
(B)
Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C)
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D)
Atenção Primária.
(E)
Atenção Psicossocial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

(A)

QUESTÃO 24

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

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como cobertura das ações
e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão
destinados
pelo menos setenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos sessenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetandose o restante aos Municípios.
pelo menos cinquenta por cento, aos Estados,
afetando-se o restante aos Municípios.

(B)
(C)

(D)
(E)

Paciente com história de febre, tosse, odinofagia,
mialgia e rinorreia, associado à dispneia e dor
torácica, foi levantada a hipótese de infecção
pulmonar pelo vírus influenza A (HN1N1). A
respeito dessa hipótese, assinale a alternativa
INCORRETA.
Infecções bacterianas são as complicações mais
comuns em crianças e idosos.
Ocasionalmente pode causar broncoespasmo.
Vírus
influenza
provoca
apenas
alterações
histopatológicas no trato respiratório inferior, poupando
o superior.
Radiografia do tórax pode se mostrar normal ou com
opacidades nodulares.
A tomografia em alta resolução pode apresentar
opacidades em vidro fosco associadas ou não a áreas
de consolidação.

QUESTÃO 27
Sobre a otosclerose, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Importante causa de perda auditiva neurossensorial.
(B)
Doença inflamatória crônica limitada ao osso temporal.
(C)
Caracterizada por osteólise inicial seguida por
reconstrução com osso displásico denso.
(D)
Mais comum antes dos 10 anos de idade.
(E)
Tomografia
computadorizada
com
múltiplos
detectores possibilita a avaliação das janelas,
da espessura da platina, da densidade óssea da
cápsula, do acometimento do endósteo e da anatomia
pré-operatória.

QUESTÃO 25
De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a
participação complementar, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.
(B)
A participação complementar dos serviços privados
será formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público.
(C)
As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos
terão preferência para participar do Sistema Único de
Saúde (SUS).
(D)
Os serviços contratados submeter-se-ão às normas
técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.
(E)
Os proprietários, administradores e dirigentes
de entidades ou serviços contratados deverão
necessariamente exercer cargo de chefia ou função
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 28
Sobre a polimiosite, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Tem como principal característica processo
inflamatório supurativo da musculatura esquelética.
(B)
Manifesta-se clinicamente por fraqueza muscular
distal assimétrica.
(C)
Predomina em homens.
(D)
Pode estar associada a doenças sistêmicas
autoimunes.
(E)
Pico de incidência na terceira década.
QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Sobre Displasia epifisária hemimélica ( Doença
de Trevor-Fairbank), assinale a alternativa
INCORRETA.
É definida como um crescimento subcondral difuso.
Acomete uma ou mais epífises.
Doença rara.
Cessa seu crescimento quando as epífises se fundem.
Ligada ao grupo das osteocondromatoses.
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(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 30
Sobre a anatomia segmentar dos pulmões, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.

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

QUESTÃO 34

Sobre as fraturas em galho verde, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.

I.

Lobo superior do pulmão direito é dividido
em apical, anterior e posterior.

II.

Lobo médio do pulmão direito é dividido em
lateral e medial.

I.

Ocorre quase exclusivamente em crianças
e lactentes.

III.

Lobo superior do pulmão esquerdo é
dividido em superior e inferior.

II.

Há três formas básicas de fratura em galho
verde.

IV.

Lobo inferior do pulmão esquerdo é
dividido em superior, basal medial, basal
anterior, basal lateral e basal posterior.

III.

Fratura em arco é mais comumente
encontrada no antebraço e raramente no
fêmur.

V.

Lobo inferior do pulmão direito é dividido
em superior, basal medial, basal anterior,
basal lateral e basal posterior.

IV.

Pode ocorrer abaulamento da camada
cortical, mas não há rotura bem definida.

V.

Pode ocorrer uma fratura transversa com
rompimento de toda cortical.

Apenas I, II e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, II, IV e V.
Apenas II, III, IV e V.
I, II, III, IV e V.

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

QUESTÃO 31
O câncer primário do pulmão mais frequente é
(A)
adenocarcinoma.
(B)
carcinoma bronquioloalveolar.
(C)
carcinoma de células escamosas.
(D)
tumor de Pancoast.
(E)
carcinoma de pequenas células.

Apenas I e II.
Apenas II, III e IV.
Apenas II, II e IV.
Apenas I, II, III e V.
Apenas I, II, III e IV.

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 32
A respeito do enfisema pulmonar, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
Enfisema é um aumento anormal dos espaços aéreos
distais com destruição das paredes alveolares.
(B)
Enfisema tipo Centroacinar tem localização
predominante nos lobos superiores dos pulmões com
distribuição desigual.
(C)
A radiografia de tórax pode apresentar retificação
dos hemidiafragmas e aumento do espaço aéreo
retroesternal.
(D)
A medida que o enfisema torna-se mais grave com
o passar do tempo, a diferenciação dos três tipos de
enfisema torna-se mais difícil.
(E)
Todo paciente com enfisema terá alterações em seu
exame de Tomografia computadorizada de tórax com
alta resolução.

(D)
(E)

Sobre a Classificação de Salter-Harris para fraturas
epifisárias, assinale a alternativa INCORRETA.
Tipo I: trata-se da separação epifisária, a linha de
fratura ocorre na cartilagem.
Tipo II: trata-se de fraturas múltiplas na epífise.
Tipo III: fratura ocorre verticalmente através da epífise
e da placa de crescimento.
Tipo IV: trata-se de fratura de orientação vertical que se
estende através da epífise a da placa de crescimento.
Tipo V: lesão com esmagamento da placa de
crescimento, não se verificam alterações radiológicas
imediatas.

QUESTÃO 36
Sobre fraturas na coluna cervical, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
A fratura de Jefferson ocorre no axis.
(B)
A fratura do enforcado ocorre no axis.
(C)
Hematomas retrofaríngeos sugere a existência de
luxações ou fraturas subjacentes da coluna cervical.
(D)
A fratura do escavador argila ocorre no processo
espinhoso de C7 ou de T1.
(E)
Pacientes idosos com espondiloartrose da coluna
cervical podem sofrer uma lesão raquimedular em
consequência de uma simples queda.

QUESTÃO 33

(A)
(B)

Porção distal do fêmur e distal da tíbia.
Porção distal da fíbula.
Porção distal da tíbia.

Quais centros epifisários de ossificação podem
ser utilizados como indicadores de maturidade
fetal?
Porção proximal do fêmur.
Porção distal do fêmur e proximal da tíbia.
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(D)
(E)

QUESTÃO 37
A respeito de fraturas do membro superior assinale
a alternativa INCORRETA.
(A)
A fratura na mão por avulsão na superfície dorsal da
base da falange distal com ou sem deformidades na
flexão da articulação interfangeana distal é conhecida
com o Dedo em martelo.
(B)
As fraturas do colo do quarto ou quinto metacarpo são
denominadas de fraturas do boxeador.
(C)
Fratura da base do segundo metacarpo são
denominadas de fraturas de Bennett.
(D)
Fratura de Colles envolve o rádio distal.
(E)
O osso escafoide é o osso do carpo mais comumente
fraturado.

QUESTÃO 42
Em relação aos meningiomas, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
São tumores extra-axiais originados da aracnoide.
(B)
Não apresentam calcificações.
(C)
Pode invadir o osso.
(D)
Na ressonância magnética, são tipicamente
isointensos a discretamente hipointensos à substância
cinzenta, nas imagens ponderadas em T1.
(E)
Na angiografia, o principal suprimento arterial é
proveniente das artérias durais.
QUESTÃO 43
Sobre tumores justasselares, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Adenoma hipofisário pode ser ativo ou inativo
hormonalmente.
(B)
A ressonância magnética é o exame de escolha para
avaliação da região justasselar.
(C)
Gliomas ópticos são tumores de crescimento rápido.
(D)
Craniofaringeoma é tumor congênito, origina-se de
remanescente da bolsa de Rathke.
(E)
Os tumores secretores de ACTH são associados à
síndrome de Cushing.

QUESTÃO 38
Paciente com história de epilepsia vai ao pronto
socorro com dor no ombro direito após crise
convulsiva, apresenta ombro fixado em rotação
interna, a hipótese mais provável é de
(A)
luxação anterior do ombro.
(B)
tendinopatia do manguito rotador.
(C)
tendinopatia do tendão cabeça longa do bíceps.
(D)
luxação posterior do ombro.
(E)
luxação subcoracoide.
QUESTÃO 39

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

QUESTÃO 44

Paciente de 60 anos, com dores articulares
notadamente nas mãos. Na radiografia, observouse nas articulações interfalangeanas distais e na
primeira articulação metacarpocarpal do polegar
estreitamento assimétrico do espaço articular,
com pequenos osteófitos marginais, a hipótese
disgnóstica mais provável é de
artrite reumatoide.
artrite psoriática.
osteoartrite primária.
artrite tuberculosa.
gota.

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

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

Paciente de 24 anos do sexo masculino com
queixa de dor branda e intermitente, que piora à
noite e melhora com uso da aspirina, localizada
no fêmur. Na radiografia observou-se lesão de 0,6
cm na cortical do fêmur, transparente, circundada
por esclerose densa e compacta. A hipótese
diagnóstica mais provável é de
osteocondroma.
fibroma não ossificante.
tumor de células gigantes.
condroblastoma.
osteoma osteoide.

São causas comuns de pneumatose intestinal,
EXCETO:
doença oclusiva vascular mesentérica.
traumatismo iatrogênico.
obstrução intestinal.
colagenose.
úlcera gástrica.

QUESTÃO 46

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

QUESTÃO 41

(A)
(B)
(C)

São causas comuns de obstrução do intestino
delgado em adultos, EXCETO:
aderências.
hérnia.
processos malignos.
gás intestinal.
doença inflamatória do intestino.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 40

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

Ganglioglioma.
Ependimoma.

São causas de infiltração gordurosa no fígado,
EXCETO:
abuso de álcool.
obesidade.
diabete.
esteroides.
depósito de ferro.

QUESTÃO 47

Dos tumores cerebrais, o mais comum dos gliomas
na região supratentorial é o
Glioblastoma multiforme.
Astrocitoma anaplásico.
Oligodendroglioma.

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

Baço.
Pâncreas.
Bexiga.

QUESTÃO 48
Sobre as anomalias renais, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Ectopia cruzada com fusão é a anomalia de fusão
mais comum.
(B)
Rim único é uma anomalia rara.
(C)
Anomalias do tamanho e da forma dos são mais
comuns do que as de número.
(D)
Hiperplasia renal é associada à agenesia ou hipoplasia
no lado oposto.
(E)
Rim em ferradura é o tipo mais comum de anomalia de
fusão.
QUESTÃO 49
A respeito dos Cálculos renais, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.

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

I.

Infecção e estase urinária são fatores
importantes na formação dos cálculos.

II.

Cálculos renais são sempre sintomáticos.

III.

Tomografia computadorizada é melhor
método de imagem para avaliação de
cálculos renais.

IV.

Os cálculos de matriz são uma combinação
de cerca de dois terços de mucoproteína
e um terço de mucopolissacarídeos e são
radiotransparentes.

V.

Cálculos puros são relativamente raros.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III, IV e V.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III, IV e V.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 50
A neoplasia abdominal mais comum do lactente e
da infância é o
(A)
sarcoma renal.
(B)
tumor de Wilms.
(C)
linfoma.
(D)
hipernefroma.
(E)
angiomiolipoma renal.
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