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Boa Prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

a)
b)
c)
d)
e)

Leia os itens seguintes, que formam um texto, para responder às questões 01 e 02.
01- Marque o item que expressa o tema central desse
texto.

03- Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha
a que representa a melhor opção estilística.

a) Se a data da Abolição marcará no Brasil o fim do
predomínio agrário, o quadro político instituído no
ano seguinte quer responder à conveniência de
uma forma adequada à nova composição social.
b) Existe um elo secreto estabelecendo entre esses
dois acontecimentos e numerosos outros uma
revolução lenta, mas segura e concertada, a única
que, rigorosamente, temos experimentado em
toda a nossa vida nacional.
c) Processa-se, é certo, sem o grande alarde de algumas convulsões de superfície, que os historiadores exageram freqüentemente em seu zelo,
minucioso e fácil, de compendiar as transformações exteriores da existência dos povos.
d) Perto dessa revolução, a maioria de nossas agitações do período republicano, como as suas similares das nações da América espanhola, parecem
desvios na trajetória da vida política legal do Estado comparáveis a essas antigas “revoluções palacianas”,
e) tão familiares aos conhecedores da história européia.

a) Os portugueses foram pioneiros da conquista do
trópico para a civilização e eles tiveram, nessa
proeza, sua maior missão histórica. E sem embargo de tudo quanto se possa alegar contra sua
obra, forçoso é reconhecer que eles foram não
somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do
Velho Mundo achou-se tão bem armado para se
aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas da linha equinocial, onde os homens
depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.
b) Foram os portugueses os pioneiros da conquista
do trópico para a civilização, tendo nessa proeza
sua maior missão histórica. Não obstante tudo
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é
reconhecer que eles foram não somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo
achou-se tão bem armado para se aventurar à
exploração regular e intensa das terras próximas
da linha equinocial, onde os homens depressa
degeneram, segundo o conceito generalizado na
era quinhentista.
c) Os portugueses é que foram os pioneiros da
conquista do trópico para a civilização, e eles
tiveram nessa proeza sua maior missão histórica.
Independentemente de tudo quanto se possa
alegar contra sua obra, nós temos forçosamente
de reconhecer que eles foram não somente os
portadores efetivos como os portadores naturais
dessa missão. Nenhum outro povo do Velho
Mundo achou-se tão bem armado para se aventurar na exploração regular e intensa das terras
próximas da linha equinocial, onde os homens
depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.

(Sérgio Buarque de Holanda)

02- Marque V diante das asserções corretas e F diante
das falsas e depois escolha a seqüência certa.
( ) Em: “Se a data da Abolição marcará no Brasil o
fim do predomínio agrário ...”, (A.1 e 2 da opção a da
questão 01) empregando-se no presente a forma
verbal, altera-se o sentido do enunciado.
( ) Em “... estabelecendo entre esses dois acontecimentos e numerosos outros uma revolução lenta...” (A.1, 2 e 3 da opção b da questão 01), o autor poderia ter usado uma oração adjetiva desenvolvida
mantendo o mesmo sentido.
( ) Em “...temos experimentado em toda a nossa vida
nacional...” (A.4 e 5 da opção b da questão 01), pode-se
dispensar o artigo sem prejuízo da ortodoxia gramatical.
( ) Em “Processa-se, é certo, sem o grande alarde de
algumas convulsões de superfície...” (A.1 e 2 da opção c da questão 01), o sujeito implícito é “elo secreto”.
( ) Em “comparáveis a essas antigas revoluções palacianas” (A. 5 e 6 da opção d da questão 01), o termo
sublinhado opõe-se conceitualmente, no texto, a
“revolução lenta, mas segura e concertada” (A. 3 da
opção b da questão 01).
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V, F, F, V, V
F, V, V, F, V
F, V, F, F, V
F, V, V, F, F
F, F, V, V, F

d) Pioneiros da conquista do trópico para a civilização, tiveram os portugueses, nessa proeza, sua
maior missão histórica. E, sem embargo de tudo
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é
reconhecer que foram não somente os portadores
efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo achouse tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas à linha
equinocial, onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.
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e) Os portugueses, que foram pioneiros da conquista
do trópico para a civilização, tiveram, nessa proeza, a maior missão histórica deles. Sem embargo
de tudo quanto possamos alegar contra sua obra,
forçosamente nós temos de reconhecer que eles
foram não somente os portadores efetivos como
os portadores naturais dessa missão. Nenhum
outro povo do Velho Mundo achou-se tão bem
armado para se aventurar à exploração regular e
intensa das terras próximas à linha equinocial,
onde os homens depressa degeneram, segundo o
conceito generalizado na era quinhentista.

e) Não foi, portanto, uma civilização tipicamente
agrícola o que instauraram os portugueses no
Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi,
primeiramente, porque a tanto não conduzia o
gênio aventureiro que os trouxe à América; por
outro lado, por causa da escassez de
trabalhadores
rurais,
e
finalmente
pela
circunstância de não ocupar a atividade agrícola,
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
05- Assinale a opção cuja afirmação vai ao encontro do
que defende Arthur Caplan no texto abaixo.
Autores têm escrito sobre os riscos que as maquinações
das biotecnologias na medicina supostamente trariam à
natureza humana, pela modificação de sua base biológica (com clonagem, certas técnicas de reprodução assistida, modulação do comportamento por remédios e genética).
Arthur Caplan diz que essas alegações não são muito
convincentes. Afirma, com propriedade: “A própria natureza humana tem mudado drasticamente em reação à
tecnologia”. E mais: “Tampouco há razão para glorificar
uma fase particular da evolução da natureza humana e
declará-la sacrossanta.”

04- Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha
a que representa a melhor opção estilística.
a) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses
no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi, em
primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores
rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar, então, em Portugal,
posição de primeira grandeza.
b) Não foi, conseqüentemente, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi,
em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o
gênio aventureiro que os trouxe à América; em
seguida, devido à escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade
agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição
de primeira grandeza.
c) A civilização que os portugueses instauraram no
Brasil com a lavoura açucareira não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola.
Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não
conduzia o gênio aventureiro que trouxe os portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela
circunstância de a atividade agrícola não ocupar,
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
d) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola aquela que os portugueses instauraram no Brasil com a lavoura açucareira. Não
o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que trouxe os portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar,
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
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(Adaptado de Marcelo Leite).

a) Deve-se lutar para preservar a natureza humana,
que, conforme comprovações científicas, é una e
imutável.
b) É necessário chamar a atenção para todos os
riscos do avanço da ciência, mesmo para os não
imediatamente identificáveis e mensuráveis, para
evitar que ocorram mudanças na natureza humana e que ela se deteriore.
c) A mensuração dos riscos da pesquisa científica
pode ser falaciosa caso sejam desprezadas as
mudanças já ocorridas na base biológica da natureza humana.
d) É consensual a idéia de que a base biológica da
humanidade deve ser mantida e, para que não
seja desvirtuada, deve-se respeitar a relação entre
fato – determinações biológicas – e norma – dogmas a que se deve obedecer.
e) A pesquisa biomédica é muito perigosa para ser
levada adiante e, portanto, cabe ao Estado, por
meio de legislação, proibir os estudos da genética.
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06- A _______ intelectual de Nabuco provém de suas
________ e é por isso que nele ______, mais do
que o artista, o pensador político. É uma tradição
espiritual que ele conserva e eleva a um grau superior, ainda que a______ vocação política se alie
______ sensibilidade artística.

08- Leitor, que já tens direito _____ uma cadeira na
câmara ________ ; que já estás _______ na fatal
casa dos –enta, _______ se começa a rolar pelo
plano inclinado dos pés-de-galinha nas ______ de
lua; leitor benévolo, que és pai e avô de fresca data,
_______ alguns minutos de atenção.

(Baseado em Graça Aranha)

(Baseado em França Júnior)

a)

qualidade

raízes

acentua-se

esta

a

b)

riqueza

raízes

se acentua

esta

à

c)

carreira

influências

marca-se

tal

d)

essência

origens

se acentua

e)

vivência

raízes

acentua-se

a)

a

à

b)

a

essa

a

c)

à

essa

à
d)

a

e)

à

07- Marque a opção correta a respeito de aspectos gramaticais do texto abaixo.
Hoje, há dois tópicos que determinam a atitude
tolerante-liberal em relação ao outro: o respeito à
diferença, a receptividade a ela, e o temor obsessivo do molestamento – em síntese, o outro não
5 representa problema, desde que sua presença não
seja intrusiva, contanto que o outro não seja de
fato o outro...
E é isto que vem emergindo com intensidade cada vez maior como o “direito humano” central na so10 ciedade capitalista avançada: o direito de não ser
molestado, isto é, de ser mantido a uma distância
segura dos outros. Uma estrutura similar faz-se claramente presente na maneira como nos relacionamos com a exploração capitalista: não há nada de
15 errado com tal exploração se ela for contrabalançada
com atividades filantrópicas – primeiro, a pessoa acumula seus bilhões, depois, os restitui (em parte)
aos necessitados.

vitalícia
perpétua
de
honra
perpétua
vitalícia

aboletado
assentado
assentado
parado
estacionado

donde
de onde
das
quais
da qual
donde

conjunções
fases
fases
casas
conjunções

prestame
prestaime
presteme
presteme
prestaime

Nas questões 09 a 12, baseadas em Manuel Bandeira, escolha o segmento do texto que não está isento
de erros gramaticais e de ortografia, considerando-se
a ortodoxia gramatical.
09- a) As duas grandes sombras de Ouro Preto, aquelas
em que pensamos invencivelmente a cada volta
de rua, são o Tiradentes e o Aleijadinho.
b) É ainda hoje difícil formar um juízo seguro sobre
Joaquim José da Silva Xavier.
c) Alguns de seus companheiros da Inconfidência
falaram dele desdenhosamente nos depoimentos
da devassa.
d) O Coronel Domingos Vieira chama-lhe “malvado”.
e) Cláudio Manuel da Costa asseverou de que o alferes era homem de tão fraco talento, que nunca
serviria para tentar-se com ele um levante.

(Adaptado de Slavoj Zizek)

a) A forma verbal existe pode substituir “há” (A.1)

10- a) A verdade é que Gonzaga, Cláudio Manuel da
Costa, Alvarenga eram homens requintados, letrados, a quem a vida corria fácil, ao passo que o alferes sempre lutara pela subsistência.
b) Antes de alistar-se na tropa paga, vivera da profissão que lhe valera o apelido.
c) Não obstante, foi ele talvez o único a demonstrar
fé, entusiasmo e coragem na aventura de 89.
d) Descoberta a conspiração, enquanto os outros não
procuravam outra coisa se não salvar-se, ele revelou a mais heróica força de ânimo, chamando a si
toda a culpa.
e) Com coragem, serenidade e lucidez, até o fim, enfrentou a pena última.

sem que haja prejuízo para a correção gramatical.
b) O pronome “isto” (A.8) refere-se especificamente
ao "direito de não ser molestado" (A.10 e 11).
c) A referência do pronome “ela” (A.3) é “atitude tolerante-liberal” (A. 1 e 2).
d) Seria correta a inserção da vírgula antes do pronome relativo “que”(A.1), pois ele introduz uma
explicação a respeito dos dois tópicos que serão
enumerados.
e) Sem necessidade de ajustes no período, o conector “se”(A.15) pode corretamente ser substituído
pela conjunção caso.
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11- a) Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu em
1738 e era filho natural do mestre de obras português, Manuel Francisco Lisboa.
b) Aleijadinho teve vários irmãos paternos. Um deles, o
Padre Félix, também trabalhou na talha.
c) Antônio Francisco freqüentou apenas a classe de
primeiras letras.
d) Sabe-se que, depois de adulto, a sua principal leitura era a Bíblia, alimento de sua arte, toda ela de
inspiração religiosa.
e) Os livros de medicina é provável que os lessem em
busca de conhecimento para tratamento e lenitivo
de sua medonha enfermidade.

e) Já tive ocasião de mostrar quanto me parecem precárias três afirmativas de Euclides da Cunha: a
questão do cruzamento; a fatalidade da luta das
raças e o autoctonismo do homem americano. / Já
tive ocasião de mostrar como me parecem precárias
três afirmativas de Euclides da Cunha: a questão do
cruzamento; a fatalidade da luta das raças e o autoctonismo do homem americano.
(Baseado em Roquette Pinto)

14- a) Do interior das fazendas coloniais nos vem, através
das páginas de Antonil, uma impressão de operosidade intensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um
pequeno mundo humano e febre de labor. / Do interior das fazendas coloniais nos vêm, através das
páginas de Antonil, impressões de operosidade intensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um pequeno mundo humano e febre de labor.
b) Dadas as condições especiais daquela sociedade,
nesse dilema se transforma outro: ou a desclassificação social, ou a posse de uma grande massa
operária. Dadas às condições especiais daquela
sociedade, esse dilema se transforma em outro: ou
a desclassificação social, ou a posse de uma grande massa operária.
c) Essa considerável massa trabalhadora é indispensável à manutenção e à prosperidade de um grande
engenho. / Indispensável essa considerável massa
trabalhadora à manutenção e à prosperidade de um
grande engenho.
d) O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pontas de um verdadeiro dilema: tem que escolher entre a vida vegetativa dos decaídos, ou a cultura em
grande escala. / O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pontas de um verdadeiro dilema: tem
de escolher entre a vida vegetativa dos decaídos,
ou a cultura em grande escala.
e) Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas,
das moendas às tachas, das tachas às formas, das
formas aos terreiros de secagem, dos terreiros às
tulhas, e às caixas, e às tropas, e aos armazéns da
costa, o trabalho dos engenhos, na fabricação do
açúcar, se complica, se desdobra, se multiplica em
mil ações, que exigem, para a sua perfeita execução, uma massa operária considerável. / Das roças
ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das moendas às tachas, das tachas às formas, das formas
aos terreiros de secagem, dos terreiros às tulhas, e
às caixas, e às tropas, e aos armazéns da costa, o
trabalho dos engenhos, na fabricação do açúcar
complica-se, desdobra-se, multiplica-se em mil
ações, que exigem, para a sua perfeita execução,
uma massa operária considerável.

12- a) À antiga Vila do Carmo pode-se ir de trem ou de
automóvel.
b) Indo de trem, entra-se na cidade atravessando o
Ribeirão do Carmo, mas a estrada de rodagem penetra nela pelo alto de São Pedro, aonde está a
igreja do mesmo nome, hoje contígua à residência
episcopal.
c) O risco de São Pedro seria, segundo Diogo de Vasconcelos, de Antônio Pereira de Sousa Calheiros.
d) Nada se pôde apurar, contudo, quer quanto à sua
autoria, quer quanto à data do início das obras.
e) Uma pia batismal tem gravado o ano de 1743, dado
como sendo o do começo das obras.
Nas questões 13 e 14, marque o item em que uma das
sentenças não está gramaticalmente correta.
13- a) A literatura depende muito de condições subjetivas,
raramente satisfaz apenas os sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que as obras
literárias possam brotar de cérebros insulados. / A
literatura depende muito de condições subjetivas,
raramente satisfaz apenas aos sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que as obras
literárias possam brotar de cérebros insulados.
b) Um povo não perde os seus mais fortes determinantes se recebe, aceita e pratica a pintura e a música
de outra origem, mas dificilmente adotará literatura
estranha sem perda de alguns de seus valores. /
Um povo não perderá os seus mais fortes determinantes se receber, aceitar e praticar a pintura e a
música de outra origem, mas dificilmente adotará
literatura estranha sem perda de alguns de seus
valores.
c) No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram
um “sistema” interessantíssimo, que a cerca de trezentos anos desenvolve-se. / No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram um “sistema” interessantíssimo, que há cerca de trezentos anos se desenvolve.
d) Quando surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura
podia enumerar grandes nomes pertencentes ao
“sistema” de que falei há pouco. / Quando surgiu
Euclides da Cunha, nossa literatura podia enumerar
grandes nomes pertencentes ao “sistema” de que
faz pouco falei.
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(Baseado em Oliveira Viana)

5

Área: Saúde - Especialidade: Endocrinologia

Nas questões 15 e 16, marque o item que contém erro
gramatical ou de ortografia.

( ) Essas não seriam senão medidas paliativas, remendos administrativos, para facilitar a difícil conciliação
entre vida privada e vida profissional, não fosse a
reengenharia do tempo uma aposta em que está em
jogo o reconhecimento da diversidade de homens e
mulheres, de sua incontornável igualdade de direitos
e de aspiração à liberdade e à felicidade.
( ) A reengenharia do tempo é uma tentativa de repensar o cotidiano de homens e mulheres, com vistas a
aumentar sua qualidade de vida e seu produto de
felicidade bruto.
( ) É, portanto, a reengenharia do tempo um exercício
cujo objetivo último é reabrir a discussão sobre o sentido da vida, relembrar a importância dos atos gratuitos, dos laços de afeto e solidariedade.

15- Desde o momento em que(A) os portugueses puseram
o pé (e a boca) na Terra Brasilis, eles depararam(B)
com mais de 300 línguas indígenas. O idioma português travou uma luta de resistência e assimilação por
três séculos, enfrentando culturas, dialetos africanos e
muitas línguas. A evangelização(C) de índios e negros,
a política de imposição da língua portuguesa adotada
pela Coroa e o marquês de Pombal em 1770 e a integração ao mercado exportador são fatores decisivos
para se entender(D) essa grande mistura que formou,
e forma, a nossa língua, um dos elementos da unidade
nacional que só conseguiu se impor as vésperas(E) da
Independência, no século XIX.

(Adaptado de Rosiska Darcy de Oliveira)

(Baseado em Luiz Carlos Villalta)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

A
B
C
D
E

18- Com relação aos aspectos gramaticais e textuais do
trecho abaixo, assinale a opção correta.

16- Gonçalves Dias nasceu em 1823, no Maranhão, filho de
João Manuel Gonçalves, comerciante português, e de Vicência Ferreira, índia mestiça(A). Em 1838, embarcou para Portugal, onde(B) se matriculou no curso de Direito, em
Coimbra. Suas primeiras produções literárias se iniciam(C)
por volta de 1840, entre elas a sua mais conhecida poesia,
a Canção do exílio (1843). Em 1851, em uma de suas viagens etnográficas(D) para o Norte, passa pelo Maranhão
com a intenção de se casar com o grande amor de sua vida, Ana Amélia, uma jovem de 14 anos. O pedido foi recusado pela mãe da moça, por causa da origem mestiça e
bastarda do poeta. O romance entre o dois serviu de inspiração para Aluísio Azevedo – O mulato. Após essa decepção amorosa, faz um casamento de conveniência.
Somavam-se(E) a essas frustrações um forte sentimento
de inferioridade de origem.

A tragédia de Édipo é o primeiro testemunho
que temos das práticas jurídicas gregas. Como
todo mundo sabe, trata-se de uma história em que
pessoas – um soberano, um povo –, ignorando
5 uma certa verdade, conseguem, por uma série de
técnicas, descobrir uma verdade que coloca em
questão a própria soberania do soberano. A tragédia de Édipo é um procedimento de pesquisa
da verdade que obedece exatamente às práticas
10 judiciárias gregas daquela época.
(Adaptado de Michel Foucault)

a) Seria mantida a correção gramatical, mas haveria
mudança do sentido original do texto, caso as palavras “certa” (A.5) e “própria”(A.7) estivessem pospostas ao substantivo a que estão relacionadas.
b) O segmento “trata-se de uma história em que pessoas” (A.3 e 4) estaria igualmente correto se assim estivesse escrito: trata-se a história de pessoas que.
c) A oração “Como todo mundo sabe” (A.2 e 3) poderia

(Baseado em Beatriz de Moraes Vieira)

a)
b)
c)
d)
e)

A
B
C
D
E

ser substituída, sem que se alterasse o sentido do
texto, por Já que é sabido.
d) Mantendo-se a correção gramatical, no trecho “conseguem, por uma série de técnicas,” (A. 5 e 6), o ver-

17- Os trechos seguintes constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os de forma a comporem um texto
coeso e coerente e, a seguir, assinale a opção correta.
( ) É uma proposta que envolve medidas práticas, como
a alteração dos horários da administração pública,
dos serviços públicos e das escolas; a diminuição ou
a remodelagem dos tempos de trabalho, flexibilizados nas empresas; mudanças nos espaços de trabalho.
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3–1–2–4
2–1–4–3
4–3–1–2
2–3–1–4
4–3–2–1

bo poderia estar flexionado no pretérito, dado que
expressa um fato passado, e no singular, em concordância com a expressão nominal “um povo” (A.4).
e) Seria mantida a correção do período (A.7 a 10) caso a
última oração estivesse assim expressa na voz passiva: que são obedecidas exatamente as práticas
judiciárias gregas daquela época.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU

Nas questões 19 e 20, baseadas em Machado de Assis,
assinale o item em que uma das sentenças não foi pontuada corretamente.

21- A respeito da terminologia dos cargos do Ministério Público, à luz da organização administrativa do Ministério
Público da União e da Constituição Federal, assinale a
opção correta.

19- a) Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade
minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e
estupefação. / Longa foi a agonia, longa e cruel, de
uma crueldade minuciosa e fria, repisada, que me
encheu de dor e estupefação.
b) Conhecia a morte de oitiva; quando muito, tinha-a
visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que
acompanhei ao cemitério. / Conhecia a morte de
oitiva, quando muito; tinha-a visto já petrificada no
rosto de algum cadáver, que acompanhei ao cemitério.
c) Talvez espante ao leitor, a franqueza com que lhe
exponho e realço a minha mediocridade; advirta que
a franqueza é a primeira virtude de um defunto. /
Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe
exponho e realço a minha mediocridade; advirta que
a franqueza é a primeira virtude de um defunto.
d) Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo,
um fiel compêndio de trivialidade e presunção. /
Fiquei prostrado. E, contudo, era eu, nesse tempo,
um fiel compêndio de trivialidade e presunção.
e) Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia muito,
outras enfim não fazia nada. / Às vezes caçava;
outras dormia, outras lia, lia muito, outras, enfim,
não fazia nada.

a) Procurador do Estado é membro do Ministério Público Estadual.
b) Procurador de Justiça é membro da primeira instância do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
c) Procurador da República é membro do Ministério
Público Federal.
d) Procurador do Trabalho é membro da terceira instância do Ministério Público do Trabalho.
e) Procurador-Geral do Estado é o chefe do Ministério
Público Estadual.
22- À luz da Lei Complementar nº 75/93, julgue os itens
abaixo a respeito do perfil constitucional do Ministério
Público da União (MPU).
I. O MPU é instituição permanente.
II. O MPU defende os interesses individuais disponíveis.
III. Incumbe ao MPU medidas paleativas para a garantia
do respeito à ordem jurídica.
IV. O MPU exerce o controle interno da atividade de polícia judiciária.
O número de itens corretos é:

20- a) – Fizeste bem, Cubas; andaste perfeitamente. / Fizeste bem, Cubas. Andaste perfeitamente.
b) Este ar não é só puro. É balsâmico; é uma transpiração dos eternos jardins. / Este ar não é só puro. É
balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins.
c) Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma por
dez. / Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se, por si mesma, por dez.
d) Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a
lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o
modo de compensar uma janela fechada, é abrir
outra. / Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei
sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada
é abrir outra.
e) E eu espraiava todo o meu ser na contemplação
daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez,
grande. / E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato, revia-me nele, achava-me
bom, talvez grande.

a)
b)
c)
d)
e)

23- À luz da autonomia constitucional do Ministério Público e da legislação infraconstitucional, analise as
assertivas abaixo.
I.

Há três modalidades de autonomias para o Ministério Público: funcional, administrativa e financeira.
II. Todos os ramos do Ministério Público gozam da
autonomia funcional, administrativa e financeira,
inclusive o Ministério Público junto aos Tribunais
de Contas.
III. A capacidade de gerir e aplicar os recursos orçamentários destinados à instituição destaca uma
expressão da autonomia financeira do Ministério
Público.
IV. Cabe exclusivamente ao Ministério Público, o projeto de criação de cargos e fixação de subsídios.
São assertivas corretas
a)
b)
c)
d)
e)
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I e III.
I e IV.
II e III.
III e IV.
II e IV.
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24- Com relação às disposições estatutárias especiais
da carreira dos membros do Ministério Público da
União, assinale a opção correta.

d) O procurador-geral da República pode prover e
desprover os cargos das carreiras do Ministério
Público Estadual com a anuência do procuradorgeral de Justiça daquele estado-membro.
e) O procurador-geral da República tem mandato de
2 anos, sem limite para o número de reconduções.

a) Os cargos das classes iniciais serão providos por
nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso público genérico para todos os ramos.
b) A vitaliciedade somente será alcançada após três
anos de efetivo exercício.
c) É facultada a transferência de membros de um
para outro de seus ramos.
d) O cargo de procurador-geral do trabalho é de provimento vitalício.
e) Poderão inscrever-se no concurso para membro
do Ministério Público da União bacharéis em Direito formados há pelo menos dois anos, de comprovada idoneidade moral.

27- A respeito da competência do Ministério Público Federal, assinale a assertiva incorreta.
a) Interpor recurso extraordinário das decisões da
Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade.
b) Exercer o controle externo da atividade da polícia
do Distrito Federal.
c) Atuar nas causas de competência do Superior
Tribunal de Justiça.
d) Atuar nas causas de competência do Supremo
Tribunal Federal.
e) Atuar nas causas de competência de quaisquer
juízes e tribunais para defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas.

25- À luz da Constituição Federal e da Lei Orgânica do
Ministério Público da União, julgue os itens abaixo a
respeito dos princípios institucionais do Ministério
Público.
I. O pedido de arquivamento de inquérito policial
pelo procurador-geral da República não pode ser
objeto de retratação por novo titular do cargo.
II. O princípio da independência funcional significa,
entre outras considerações, que cada membro e
cada órgão do Ministério Público gozam de independência para exercer suas funções em face dos
outros membros e órgãos da mesma instituição.
III. No Ministério Público, existe hierarquia funcional
entre a chefia do Ministério Público e seus membros, devendo os pareceres e pronunciamentos
ministeriais ser aprovados pela chefia da instituição.
IV. Pelo princípio da unidade, todo e qualquer membro do Ministério Público pode exercer quaisquer
das atribuições previstas na legislação constitucional e infraconstitucional.
São assertivas incorretas
a)
b)
c)
d)
e)

28- A respeito da escolha e das atribuições do procurador-geral de Justiça, assinale a opção incorreta.
a) É nomeado pelo governador do Distrito Federal
com a anuência do presidente da República.
b) Podem concorrer ao cargo os membros do Ministério Público do Distrito Federal com mais de cinco
anos de exercício nas funções da carreira atendidas outras condições previstas em lei complementar.
c) Nomeia o corregedor-geral do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios.
d) Determina a abertura de correição, sindicância ou
inquérito administrativo.
e) Coordena as atividades do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios.
29- Não participa do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União:

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

a)
b)
c)
d)
e)

26- Assinale a opção correta entre as assertivas seguintes relacionadas à chefia do Ministério Público da
União à luz da CF e da Lei nº 75/93.

30- Com relação ao controle da atividade policial exercido pelo Ministério Público da União e aos poderes
jurídicos dados ao MPU para o exercício dessa atividade, assinale a opção incorreta à luz da Lei Complementar nº 75/93.

a) O procurador-geral da República é escolhido por
meio de lista tríplice, elaborada pela classe.
b) O procurador-geral da República deve ser, necessariamente, um membro do Ministério Público
Federal.
c) O procurador-geral da República não pode delegar nenhuma de suas atribuições.
Analista - MPU - 2004

o procurador-geral da República.
o procurador-geral do Trabalho.
o procurador-geral da Justiça Militar.
o corregedor do Ministério Público Federal.
o vice-procurador geral da República.

a) Pode ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais.
b) Promove a ação penal por abuso de poder.
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35- Sobre as penalidades aplicáveis aos servidores públicos federais por infração disciplinar, é correto
afirmar que

c) Conhece imediatamente sobre a prisão de qualquer pessoa por autoridade federal, distrital ou
estadual.
d) Requisita a instauração de inquérito policial sobre
fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial.
e) Tem acesso a quaisquer documentos relativos à
atividade-fim policial.

a)
b)
c)
d)

são elencadas em numerus clausus.
prevêem a imposição de multa.
incluem a suspensão de direitos políticos.
não guardam relação com a gravidade da falta
praticada.
e) dispensam, em certas hipóteses, a garantia da
ampla defesa.

31- Não é (são) órgão(s) do Ministério Público Federal
a)
b)
c)
d)
e)

os procuradores da República.
os procuradores Regionais da República.
o Conselho Superior do Ministério Público Federal.
o Colégio de Procuradores da República.
o procurador distrital.

36- Indique qual das hipóteses abaixo não possibilita a
interrupção das férias.
a)
b)
c)
d)
e)

32- Com relação aos afastamentos dos membros do Ministério Público da União, assinale a assertiva correta.
a) Podem afastar-se até oito dias consecutivos por
motivo de casamento.
b) Podem afastar-se para comparecer a seminários
ou congressos só no País.
c) Podem exercer cargo eletivo não devendo afastarem-se durante a campanha.
d) Podem ministrar cursos e seminários destinados
ao aperfeiçoamento dos membros da instituição e
de servidores da Administração Pública em geral.
e) Podem, independente de autorização do procurador-geral, freqüentar curso de aperfeiçoamento e
estudo no exterior.

37- Assinale a assertiva correta a respeito das hipóteses
de elegibilidade e de exercício de mandato eletivo
por servidor público federal.
a) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, sempre ficará afastado do cargo.
b) Tratando-se de investidura no cargo de vereador,
independente da compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo
da remuneração do cargo eletivo.
c) No caso de afastamento do cargo, o servidor cessa de contribuir para a seguridade social no cargo
em que se encontrava em exercício.
d) Investido no mandato de prefeito, será afastado do
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
e) O servidor público não pode candidatar-se a cargo
eletivo.

33- À luz da legislação orgânica do Ministério Público da
União, não é caso de demissão dos membros do
Ministério Público da União
a)
b)
c)
d)
e)

lesão aos cofres públicos.
desrespeito ao princípio do promotor natural.
improbidade administrativa.
abandono de cargo.
aceitação ilegal de cargo ou função pública.

38- A respeito da estabilidade dos servidores públicos e
dos membros do Ministério Público da União (MPU)
com base na Constituição Federal e legislação correspondente, assinale a opção correta.

34- Fazem jus à pensão por morte do servidor público
federal, exceto

a) Ambos se tornam estáveis após o decurso do
mesmo lapso temporal de exercício.
b) São estáveis os servidores públicos federais após
3 anos de efetivo exercício.
c) A vitaliciedade é um atributo comum aos servidores públicos e aos membros do Ministério Público.
d) Os estáveis não podem ser demitidos.
e) Os membros do MPU são estáveis após três anos
de exercício.

a)
b)
c)
d)

o cônjuge, mesmo que titular de aposentadoria.
o filho inválido, enquanto durar a invalidez.
o menor sob tutela até 21 anos de idade.
a mãe e o pai, ainda que sem a prova da
dependência econômica.
e) a pessoa designada maior de 60 anos, ainda que
sem vínculo de parentesco, que viva sob a dependência econômica do servidor.
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Calamidade pública.
Comoção interna.
Convocação para júri.
Convocação para serviço militar.
Motivo de interesse particular relevante.
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42- Um paciente diabético de 48 anos, em tratamento
apenas dietético, refere que há cerca de 2 meses,
vem apresentando sintomas compatíveis com hipoglicemia, sem relação com os horários das refeições.
Refere discreto ganho ponderal nesse período e nega uso de qualquer medicação. Os exames realizados no momento dos sintomas, em duas ocasiões
diferentes, demonstraram, respectivamente, glicose
36 e 45 mg/dl (valor normal- 80 a 100 mg/dl), insulinemias 17 e 23 µ U/ml (valor normal - até 15 em jejum). Assinale a opção incorreta.

39- A respeito dos institutos da reintegração, recondução
e readaptação, assinale a opção correta.
a) A reintegração é o retorno à atividade de servidor
aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
b) Não poderá haver reintegração do servidor que já
tiver completado 60 anos de idade.
c) A recondução é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
d) A readaptação será efetuada em cargo de atribuições afins, independente de habilitação e de concurso público.
e) A reintegração não acarreta em nenhuma hipótese a disponibilidade do servidor.

a) A relação de insulina plasmática em jejum superior
a 6 µ U/ml e glicose inferior a 45 mg/dl, sugere
hiperinsulinemia.
b) A nesidioblastose é uma importante causa de hipoglicemia, que freqüentemente se manifesta em
adultos.
c) A hipoglicemia de origem auto-imune deve ser
considerada e ocorre devido à presença de anticorpos anti-insulina ou anti-receptor de insulina.
d) A dosagem plasmática do peptídeo C pode auxiliar no diagnóstico diferencial entre hiperinsulinemia endógena ou factícia.
e) Os insulinomas predominam no sexo feminino,
geralmente são tumores de tamanho pequeno e
podem co-secretar outros peptídeos.

40- Nos termos da Lei nº 8.112/90, assinale a assertiva
correta a respeito da responsabilidade do servidor.
a) O servidor só responde civil e administrativamente
pelo exercício irregular de suas atribuições.
b) Tratando-se de dano causado à Administração,
responderá o servidor perante a Fazenda Pública
em ação regressiva.
c) A obrigação de reparar o dano estende-se aos
sucessores e contra eles será executada, até o
limite do valor da herança recebida.
d) As sanções civis, penais e administrativas não
poderão cumular-se, sendo independentes entre
si.
e) A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal por falta
de provas.

43- Indique a anormalidade mais freqüente, na fase inicial precoce da glomeruloesclerose difusa do diabetes mellitus.

a)
b)
c)
d)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Filtração glomerular diminuída.
Hipertensão paroxística.
Hipoalbuminúria e edema.
Hematúria.

e) Microalbuminúria no exercício.
41- Acerca do mecanismo de cetose que ocorre no diabetes descompensado, podemos afirmar que

44- Segundo a proposta de diagnóstico e classificação
do diabetes da American Diabetes Association
(ADA–1997), assinale a opção incorreta.

a) deve ser tratado com medicações sensibilizadoras da ação da insulina.
b) é conseqüência das ações da insulina no sistema
porta-hepático.
c) ocorre freqüentemente nos pacientes classificados
como MODY.
d) resulta da falta de inibição da secreção do glucagon pela ação parácrina da insulina.
e) as fitas que constatam cetonúria detectam as concentrações iniciais do ácido acetoacético, que é
transformado posteriormente em acido hidroxibutirico.

a) Classifica a doença de acordo com a etiopatoge-

b)

c)

d)

e)
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nia e não de acordo com o tipo de tratamento instituído.
Determina diagnóstico de diabetes com glicemia
de jejum >126 mg/dl, se confirmada por uma segunda dosagem com mesmo valor ou glicemia
casual ao longo do dia >200 mg/dl.
Visa a minimizar as discrepâncias entre os valores
de glicose encontrados no teste oral de tolerância
à glicose e na glicemia de jejum.
Define os pacientes com glicemias entre 110 e
126 mg/dl, após 120 minutos do teste oral de tolerância à glicose, como intolerantes à glicose.
Sugere que pacientes que apresentem glicose de
jejum entre 110 - 126 mg/dl sejam classificados
como intolerantes à glicose em jejum.
Área: Saúde - Especialidade: Endocrinologia

48- Uma paciente de 47 anos de idade, obesa, procura o
Ambulatório de Endocrinologia com história de diabetes melito diagnosticado há 6 meses. Submeteu-se a
tratamento dietético por 4 meses, apresentando perda
ponderal de 7 kg, com redução da glicemia de jejum de
320 mg/dl para 187 mg/dl. A avaliação bioquímica atual
demonstrou HbA1C=8,8%, Glicose pós-prandial=350
mg/dl, creatinina=1,9 mg/dl, uréia=60 mg/dl, colesterol
total=290 mg/dl, triglicerídeos=350 mg/dl.
A respeito das possibilidades terapêuticas nesse caso, assinale a opção correta.

45- Em relação às opções no tratamento ambulatorial do
Diabetes Tipo 2, assinale a opção incorreta.

a) A acarbose e as metiglinidas são mais eficazes no

b)

c)
d)

e)

controle da hiperglicemia pós-prandial do que na
de jejum.
A clorpropamida pode provocar hiponatremia e
rubor facial se houver ingestão concomitante com
álcool.
As glitazonas propiciam um imediato controle da
glicemia.
Alguns pacientes diabéticos tipo 2 beneficiam-se
do tratamento com insulina de ação intermediária
ou prolongada antes de dormir.
A metformina deve ser evitada em pacientes hepatopatas.

a) Introdução das sulfoniluréias de primeira gera-

ção representa a melhor alternativa terapêutica,
pois a meia vida prolongada garante a manutenção de níveis elevados de insulina ao longo
do dia, além de facilitar a perda de peso.
b) Níveis de HBA1C superiores a 7,5% indicam a
necessidade da introdução imediata de insulina.
c) A pioglitazona é uma opção terapêutica interessante, pois além de reduzir a glicemia, tem efeito
sobre o controle dos níveis de triglicerídeos séricos.
d) Administração de insulina glargina deve ser considerada, pois apresenta maior eficácia sobre o controle da glicemia pós-prandial.
e) A dislipidemia que ocorre nos pacientes diabéticos
caracteriza-se por um padrão não-aterogênico
pois predomina a hipertrigliceridemia.

46- Um paciente de 19 anos de idade, com diagnóstico
de Diabetes Tipo1 diagnosticado desde os 10 anos,
vem em uso de insulina NPH associada à insulina
regular antes do café da manhã e do jantar. O perfil
glicêmico mostra glicose de jejum 230 mg/dl, 11 horas= 110 mg/dl, 17 horas= 210 mg/dl e 22 horas=
115 mg/dl. Indique o melhor ajuste terapêutico para
esse paciente.

a) Aumentar a dose da insulina NPH pela manhã
e à noite e manter as doses da insulina regular.
b) Aumentar apenas a dose de insulina NPH pela
manhã.
c) Aumentar as doses de insulina regular e NPH
antes do jantar.
d) Introduzir metformina antes do almoço e jantar.

49- Em um paciente diabético obeso foi iniciado tratamento com sibutramina. Indique qual dos seguintes
efeitos observados não se relaciona ao uso dessa
medicação.

e) Manter as doses de insulina NPH e elevar as doses de insulina regular no café da manhã e jantar.

a)
b)
c)
d)

47- Em relação às complicações crônicas que podem
ocorrer em pacientes diabéticos, assinale a opção
incorreta.

Melhora dos níveis tensionais.
Melhora dos perfis lipídico e glicêmico.
Boca seca.
Taquicardia.

e) Distúrios do sono.

a) A retinopatia, nefropatia e neuropatia podem já

b)
c)
d)
e)

50- A Síndrome Plurimetabólica cursa com as seguintes
características, exceto

estar presentes na época do diagnóstico do diabetes tipo 1.
A isquemia miocárdica silenciosa é mais comum
em diabéticos do que na população geral.
A sintomatologia da polineuropatia distal simétrica
é mais intensa à noite.
O exame de fundo de olho deve ser feito anualmente nos pacientes diabéticos do tipo 2.
O clearence de creatinina em geral encontra-se
elevado na fase inicial do diabetes tipo 1.
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a)
b)
c)
d)

hipertrigliceridemia.
baixos níveis de HDL colesterol.
aumento do depósito de gordura visceral.
hipouricemia.

e) presença de partículas LDL colesterol pequenas e
densas.
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55- Uma paciente de 60 anos de idade, procura atendimento médico, queixando-se de perda de peso, insônia, labilidade emocional e palpitações. Ao exame
físico observa-se retração palpebral, porém ausência
de proptose ou sinais de comprometimento da musculatura retro-ocular. Constata-se ainda um aumento
do volume tireoidiano, às custas de lobo esquerdo,
onde palpa-se um nódulo sólido, indolor, de 1,7 X
2,5 cm. Os exames laboratoriais demonstram VHS=
5 mm/h, T3-270 ng/dl (70-220); T4livre-2,5 ng/dl
(0,8-2,0); TSH-0,01 mcUI/ml (0,3-5,0). Assinale a
opção correta.

51- Um paciente de 45 anos, com diagnóstico de diabetes há 5 anos, queixa-se de poliúria e polidipsia intensas há 2 meses. Vinha em uso de carbolítio há 6
meses e metformina há 3 meses. A avaliação
laboratorial evidenciou glicemias de 95 mg/dl em
jejum e 110 mg/dl pós-prandial. A glicohemoglobina
era de 6,5% e a densidade urinária de 1003. Após
teste de restrição hídrica e uso de desmopressina,
observou-se elevação de 5% da osmolalidade
urinária. Indique a hipótese diagnóstica para esse
paciente.

a) Diurese osmótica pelo controle inadequado do
diabetes melito.
b) Polidipsia psicogênica.
c) Diabetes insípidus nefrogênico.
d) Nefropatia diabética.

a) A hipótese diagnóstica mais provável é a Doença
de Basedow-Graves.
b) O uso de beta-bloqueadores não deve ser iniciado
antes do diagnóstico etiológico da tireotoxicose ser
firmado.
c) O uso de tionamidas pode levar ao desenvolvimento de agranulocitose em até 35% dos pacientes e geralmente ocorre após os primeiros seis
meses de tratamento.
d) A realização de cintilografia de tireóide com medida da captação de iodo radioativo em 2 e 24 horas, pode auxiliar no diagnóstico diferencial entre
bócios difusos, nodulares ou multinodulares tóxicos.
e) O diagnóstico de tireoidite subaguda deve ser
considerado.

e) Nefrite causada provavelmente pela metformina.
52- Assinale a opção correta em relação aos receptores
de insulina.
a) Apresentam estrutura tetramérica constituída pelas subunidades β e α, sendo exemplos de receptores nucleares.
b) A autofosforilação da subunidade α resulta na ativação do IRS-1.
c) Na subunidade β está localizado o domínio de
ligação ao receptor.
d) São exemplos da família de receptores de membrana que ativam proteínas G.
e) Apresentam alto grau de homologia com os receptores de IGF-I.

56- A respeito de diversos fármacos que podem exercer
efeitos sobre a função tireoidiana, assinale a opção
correta.
a) Os glicocorticóides bloqueiam a caotação de iodo
e a ativação da enzima tireoperoxidase, sendo
importante no tratamento do hipertireoidismo.
b) O uso de contrastes iodados podem provocar o
efeito Wolff-Chaikoff, levando a danos irreversíveis
na captação de iodo pela tireóide.
c) O uso de contraceptivos orais provoca um aumento na produção do T3 e do T4 pela tireóide, o que
justifica a elevação dos níveis séricos destes hormônios.
d) O uso de derivados da levo - tiroxina estimula o
funcionamento tireoidiano.
e) O uso crônico de amiodarona pode induzir o aparecimento de disfunções tireoidianas.

53- Uma paciente de 18 anos teve diagnóstico clínico e hormonal de hipertireoidismo, tendo sido iniciado o tratamento com Propiltiuracil. Indique o parâmetro laboratorial
mais importante para seu acompanhamento inicial.

a)
b)
c)
d)

T3 total
T3 livre
TSH
Resposta do TSH ao TRH
e) T4 livre

54- Assinale a opção incorreta a respeito do hipertireoidismo subclínico.

a) Também é denominado hipertireoidismo apatético.
b) Se não for adequadamente tratado pode causar
osteoporose a longo prazo.
c) Os pacientes apresentam T3, T4, T4 livre normais e TSH suprimido.
d) Pode associar-se a arritmias cardíacas.
e) Pode resultar da presença de bócio difuso, multinodular ou uninodular tóxico.
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60- Com relação às diversas condições que podem interferir nas necessidades de levotiroxina e eventuais
ajustes de dose na reposição hormonal em pacientes hipotireóideos, assinale a opção incorreta.

57- Uma paciente de 30 anos, apresenta-se com 12 semanas de idade gestacional. Queixa-se de palpitações e
dispnéia. Ao exame físico: PA = 120x80 mmHg; Pulso
= 120 bpm; ausência de tremor de extremidades ou hiperreflexia; tireóide não palpável. Exames laboratoriais:
TSH = 0,005 IU/L (N=0,5-5), valores normais de T3 e
T4 livre, anticorpos antiperoxidase e TRAb negativos.
Assinale a opção incorreta.

a) O uso de hidróxido de alumínio pode retardar a
absorção da levotiroxina.
b) A carbamazepina pode aumentar a depuração de
hormônio tireoidiano.
c) A deficiência de selênio pode reduzir a ativação
das deiodinases.
d) A amiodarona pode bloquear a conversão de T4
para T3.
e) O sulfato ferroso acelera a absorção da levotiroxina.

a) O TSH suprimido no primeiro trimestre pode estar

b)

c)

d)
e)

relacionado aos níveis elevados de beta-HCG.
Isto se deve à semelhança entre as moléculas de
TSH e beta-HCG.
As gestantes com anticorpos antiperoxidase ou
TRAb são mais propensas a apresentarem doença tireóidea auto-imune no pós-parto.
Pacientes com hipertireoidismo descompensado
não devem amamentar devido à passagem de
tiroxina para o leite materno em quantidade considerável.
O uso diagnóstico ou terapêutico de iodo radioativo deve ser evitado na gestação.
Se confirmado o hipertireoidismo, a principal escolha terapêutica é o uso de tionamidas.

61- Uma paciente com 46 anos com quadro de dor cervical, nervosismo, taquicardia, sudorese e emagrecimento, apresentou os seguintes exames laboratoriais: TSH = 0,001 Ul/ml (VR- 0,3-5,0); T4 livre = 5,44
ng/dl (VR- 0,8-2,1) captação de I 131 na 24a hora =
4% em região cervical, VHS = 46 mm. Diante dos
exames acima o diagnóstico etiológico provável para
a tireotoxicose é

58- O achado de níveis plasmáticos elevados de T3, T4
e TSH, em um paciente que apresente sintomas de
hipotireoidismo, pode sugerir o diagnóstico de

a)
b)
c)
d)

struma ovarii.
tireoidite subaguda.
ingestão factícia de tiroxina.
doença trofoblástica.
e) metástase funcional de carcinoma tireoidiano.

a) produção excessiva de TBG.
b) resistência periférica aos hormônios tireoidianos.
c) síndrome de Pendred.
d) tumor hipofisário produtor de TSH.

62- Sobre os hormônios tireoidianos, é correto afirmar:

a) T3 e T4 são secretados na mesma proporção
pela tireóide.
b) T4 é o principal hormônio biologicamente ativo.
c) T3 origina-se em grande parte da conversão do
T4 pela ação da enzima 5α- redutase nos tecidos periféricos.
d) T3 age em receptores intranucleares.

e) deficiência de tireoglobulina.
59- O hipotireoidismo pode cursar com diversas alterações clínicas e metabólicas. Assinale a única condição que não se relaciona com esse quadro clínico.

a)
b)
c)
d)

Redução nos níveis de HDL colesterol.
Elevação dos níveis de LDL colesterol.
Retenção hídrica.
Hiponatremia.

e) Apenas 10% do T3 circula na forma total e cerca
de 90% do T3 circula na forma livre.
63- Com relação ao tratamento da obesidade mórbida,
assinale a opção incorreta.

e) Anemia.

a) A deficiência de micronutrientes, tais como ferro,
ácido fólico, vitaminas pode ocorrer em pacientes
submetidos a gastroplastia por técnica de Capella.
b) Agonistas do Neuropeptídeo Y (NPY) podem ser
úteis no tratamento da obesidade.
c) A leptina e topiramato são substâncias potencialmente úteis no tratamento da obesidade.
d) O tratamento comportamental deve ser mantido
em todos os graus de obesidade.
e) A sibutramina tem ação predominante sobre a
absorção intestinal de açúcares e gorduras.
Analista - MPU - 2004
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66- Indique qual situação abaixo pode contribuir para o
desenvolvimento de hiperparatiroidismo severo com
osteíte fibrosa cística.

64- Um paciente de 30 anos, sexo masculino, procurou o
endocrinologista com história de ganho progressivo
de peso, diminuição de libido, astenia há 3 anos. O
exame físico evidenciou obesidade de padrão ginecóide, ginecomastia e redução de volume testicular.
A avaliação hormonal evidenciou: LH = 0,01 IU/L,
FSH = 0,2 IU/L, testosterona livre= 5,3 mg/dl (VR8,0 a 20 mg/dl), prolactina=63 ng/ml (VR-5 a 25
ng/ml). A ressonância magnética nuclear de sela túrcica demonstrou lesão infiltrativa da região préóptica do hipotálamo, haste centrada aspecto habitual, com parênquima hipofisário preservado.
Acerca das possibilidades diagnósticas, pode-se
afirmar que

a)
b)
c)
d)

e) Hiponatremia
67- Uma paciente de 18 anos procura assistência médica, queixando-se de hirsutismo, hiperpigmentação
da pele e mucosas, irregularidade menstrual, ganho
de peso, aparecimento de estrias cutâneas, hipertensão arterial e hiperglicemia, porém com níveis
plasmáticos de eletrólitos normais. Assinale a opção
correta.

a) a hipofisite linfocítica deve ser considerada tendo
em vista a sua maior prevalência no sexo masculino.
b) o paciente apresenta um quadro de hipogonadismo central por uma provável Síndrome de
Kalmann.
c) a dosagem sérica da Enzima Conversora da Angiotensina (ECA) pode auxiliar no esclarecimento
diagnóstico.
d) o espessamento da haste é um sinal precoce do
desenvolvimento de um tumor hipofisário nãofuncionante.
e) o germinoma é um tumor que pode se manifestar
com esse quadro clínico e ocorre caracteristicamente nessa faixa etária.

a) A síndrome de Cushing ACTH dependente é uma
importante hipótese diagnóstica, pois cursa com
hiperpigmentação cutânea relacionada à cosecreção de hormônio adrenocorticotrófico com
hormônio melanotrófico.
b) O hiperaldosteronismo primário é importante no
diagnóstico diferencial da paciente.
c) A Síndrome de Nelson pode justificar toda a sintomatologia da paciente.
d) O cateterismo de seio petroso inferior consiste no
principal exame para o diagnóstico nesse caso.
e) A avaliação funcional da medula adrenal é de
grande importância para o esclarecimento diagnóstico.

65- A respeito do hiperparatireoidismo primário, assinale
a opção incorreta.

a) A cintilografia com Sestamibi apresenta grande
sensibilidade para o diagnóstico dos adenomas
de paratireóide.
b) Pode cursar com níveis normais de cálcio total,
caso o paciente apresente hipoalbuminemia.
c) Até 10% dos pacientes podem cursar com níveis normais de paratormônio.
d) Nas formas familiares de hiperparatireoidismo
ocorre predomínio dos adenomas em relação
às hiperplasias de paratireóide.

68- Um paciente portador de insuficiência adrenal crônica primária, pode apresentar todas as alterações
abaixo, exceto

a) escurecimento da pele por excesso da produção
de ACTH e MSH.
b) aumento na secreção de ADH.

c) adinamia e fraqueza progressiva.
d) hipernatremia e hipocalemia.
e) aumento do volume hipofisário por hiperplasia de
células corticotróficas.

e) Quando é confirmada a presença de um único
nódulo na paratireóide, a melhor conduta é cirúrgica.
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Deficiência de fósforo
Deficiência de ferro
Deficiência de vitamina D
Deficiência de magnésio
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69- Uma paciente de 24 anos procurou auxílio médico,
queixando-se de cefaléia, irregularidade menstrual
há cerca de dois anos, que evoluiu para amenorréia
há 6 meses, acompanhada de galactorréia e ganho
de peso. A investigação inicial evidenciou níveis séricos de prolactina de 430 ng/dl (valores normais 5 a
27 ng/dl), IGF-1 de 470 mg/dl (valores normais 200330 mg/dl), e a ressonância magnética nuclear de
sela túrcica demonstrou a presença de tumor intraselar de 0,8 cm X 0,6 cm de diâmetro. Assinale a
opção correta.

71- A respeito do diagnóstico da Síndrome de Cushing,
assinale a opção correta.
a) A detecção de um nódulo adrenal na tomografia
computadorizada é suficiente para afirmar que trata-se de um hipercortisolismo ACTH independente.
b) A detecção dos níveis elevados de cortisol à meianoite é importante para o diagnóstico da Síndrome
de Cushing.
c) A ressonância magnética nuclear de sela túrcica
permite a visualização de 80% dos microadenomas
hipofisários.
d) A cintilografia com 111In-Pentetreotida é o exame
de primeira escolha no diagnóstico do hipercortisolismo.
e) O cateterismo de seio petroso inferior deve ser
considerado quando não há supressão dos níveis
de cortisol nos testes com níveis elevados de dexametasona.

a) O diagnóstico pseudoprolactinoma é muito provável, pois cursa com níveis elevados de prolactina,
por compressão da haste hipofisária.
b) A investigação para hipersecreção de hormônio
de crescimento deve ser realizada, pois é freqüente a co-secreção de GH e prolactina nestes tumores.
c) A ressecção cirúrgica desse tumor é obrigatória,
pois as suas dimensões representam compressão
iminente do quiasma óptico.
d) O Diabetes Insípido é muito comum em associação com microadenomas hipofisários.
e) Os sintomas da paciente sugerem hipopituitarismo
anterior.

72- A Somatopausa é caracterizada por uma redução na
secreção de hormônio de crescimento (GH), que ocorre
durante o envelhecimento. Assinale a opção incorreta.

a) A produção fisiológica de GH declina 14% a
cada década a partir dos 20 anos de idade.
b) O diagnóstico da deficiência de GH em adultos
deve ser confirmado pela realização de testes
provocativos.
c) Baixos níveis plasmáticos de IGF-1 são achados laboratoriais muito específicos da deficiência de GH.
d) Os níveis plasmáticos de IGFBP-3 são GH dependentes.

70- Um paciente de 27 anos, negro, procurou atendimento médico com queixas de astenia, adinamia e
hiporexia. Ao exame físico apresentava estatura de
111 cm, peso de 32 kg, hipocorado, distrófico, ausência de pilificação axilar, estadio puberal G1P1. A
idade óssea era de 10 anos. A avaliação hormonal
evidenciou TSH = 0,1 mUi/ml (VR-0,35- 5,5), T3= 37
ng/dl (VR- 80-190), T4= 2,1 ng/dl (VR- 4,5- 12,0),
testosterona livre= 3,1. O teste de hipoglicemia insulínica demonstrou pico do GH após estímulo= 0,2, e
a IGF-1 apresentou níveis subnormais. Na ressonância magnética nuclear de sela túrcica observouse redução do volume hipofisário.

e) As doses de GH durante a reposição em pacientes deficientes deve ser ajustada de acordo com a
faixa etária.
73- Um paciente de 45 anos teve diagnóstico clínico,
radiológico e laboratorial de Acromegalia, por um
macroadenoma hipofisário. A respeito das opções
terapêuticas para o caso, assinale a opção correta.

a) O paciente apresenta um quadro clínico característico de apoplexia hipofisária.
b) O diagnóstico de craniofaringeoma é muito provável.
c) O diagnóstico de malformação de estruturas paraselares e encefalocele, deve ser considerado para
esse paciente, tendo em vista os achados radiológicos descritos.
d) O atraso na idade óssea do paciente pode sugerir atraso constitucional do crescimento e puberdade.
e) O paciente apresenta provável hipopituitarismo
anterior, com deficiências dos eixos tireotrófico,
somatotrófico e gonadotrófico.
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a) A cirurgia transesfenoidal propicia a cura bioquímica em mais de 97% dos casos.
b) A radio-cirurgia gamma-knife raramente leva ao
hipopituitarismo.
c) O Pegvisomant é a droga mais eficiente na
normalização do GH e da IGF-1.
d) Os análogos da Somatostatina consistem na
primeira escolha terapêutica devido à sua grande eficácia sobre a redução do volume tumoral.
e) A associação entre análogos da somatostatina
e agonistas dopaminérgicos pode beneficiar os
pacientes portadores de adenomas somatoprolactínicos.
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74- A respeito do diagnóstico laboratorial da hiperprolactinemia, assinale a opção correta.

78- A respeito do controle do funcionamento gonadal,
assinale a opção incorreta.

a) O efeito gancho caracteriza-se pela detecção
de níveis falsamente elevados de prolactina.
b) Em pacientes com pseudo-prolactinomas, os
níveis plasmáticos de prolactina raramente ultrapassam 100 ng/ml.
c) A macroprolactinemia deve ser investigada
sempre que a paciente apresentar amenorréia,
galactorréia, cefaléia e níveis discretamente
aumentados de prolactina.
d) O teste de estímulo com TRH é imprescindível
no diagnóstico diferencial das hiperprolactinemias.

a) A ação das gonadotrofinas nas gônadas é media-

e) Pacientes que apresentem níveis de prolactina
superiores a 50 ng/ml necessitam do tratamento
com agonistas dopaminérgicos.

79- Paciente do sexo feminino, 22 anos com queixa
principal de amenorréia primária. Estatura 160 cm;
peso 85 Kg; sem estigmas de Cushing. Acantose nigricans extensa na região cervical posterior e axilas.
Glicemia = 80 mg/dl; Glicemia 2 horas pós dextrosol
= 135 mg/dl, TSH = 2,0 µUI/ml; Prolactina = 12
ng/ml; FSH = 4 UI/L; LH = 12 UI/L; Insulina plasmática em jejum = 40 µUI/ml. Imagem por ressonância
magnética da sela túrcica sem alterações. A melhor
conduta terapêutica, além da perda de peso, seria

b)

c)
d)
e)

75- A respeito dos distúrbios da função testicular, assinale
a opção incorreta.
a) A Síndrome de Klinenfelter cursa com oligospermia ou azospermia, ginecomastia e hipogonadismo hipergonadotrófico.
b) O criptorquidismo pode ter como etiologias, o hipogonadismo, defeitos de síntese de testosterona
ou insensibilidade androgênica.
c) O hipoandrogenismo crônico é uma importante
causa de osteoporose em homens.
d) A ginecomastia pode estar associada ao uso de
drogas tais como a espironolactona, maconha e
metoclopramida.
e) A Síndrome de Kalmann caracteriza-se por hipogonadismo hipogonadotrófico, baixa estatura e
anosmia.

a)
b)
c)
d)

Cabergolina.
Metformina.
Citrato de Clomifeno.
Gestodene + Etinilestradiol.
e) Acetato de Ciproterona + Etinilestradiol.

80- Com relação à determinação plasmática de TSH,
pode-se afirmar, exceto que

a) o TSH plasmático pode se encontrar discretamente elevado (inferior a 9 µUI/ml), nos primeiros 6 meses de vida, sem indicar hipotireoidismo primário.
b) o TSH plasmático pode estar elevado na síndrome de Sheehan.
c) o uso de ensaios ultrasensíveis de terceira geração para dosagem de TSH confere maior sensibilidade e reprodutibilidade aos resultados.
d) os ensaios de primeira e segunda gerações são
os mais adequados na investigação do hipertireoidismo.

76- No tratamento de uma paciente com o diagnóstico hirsutismo, assinale qual dos medicamentos abaixo não
interfere na esteroidogênese ovariana ou adrenal.

a)
b)
c)
d)

Finasterida
Espironolactona
Acetato de Ciproterona
Cetoconazol

e) Mitotano
77- Assinale qual das drogas abaixo listadas não é apropriada para o tratamento de uma paciente menopausada apresentando fogachos intensos.

a)
b)
c)
d)

da por receptores de membrana que ativam proteínas G e estimulam o AMPc.
A inibina, sintetizada nas células de Sertoli do testículo e nas células granulosas do ovário, inibe
principalmente o FSH.
Na esteroidogênese gonadal participam algumas
enzimas comuns à esteroidogênese adrenal.
O LH estimula sobretudo a esteroidogênese testicular e o FSH, a espermatogênese.
A secreção tônica do GnRH é um dos fatores determinantes do início da puberdade.

e) consiste no exame de primeira escolha na avaliação de disfunções tireoidianas.

Raloxifeno
Tibolona
Clonidina
Veraliprida

e) Progesterona micronizada
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