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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Um paciente atendido em emergência com traumatismo 
cranioencefálico tem alto risco de lesão intracraniana quando 
apresenta: 
 
A) Amnésia 
B) Tontura 
C) Sinal focal 
D) Laceração de couro cabeludo 
E) Lesão facial  
 
 
 
Não é considerado fator de gravidade no prolapso de válvula 
mitral: 
 
A) Antecedente familiar de prolapso de válvula mitral. 
B) Episódios de síncope. 
C) Cardiomegalia importante. 
D) Síndrome de Marfan associada. 
E) Prolapso da válvula tricúspide associado. 
 
 
 
A respeito da embolia pulmonar, qual a alternativa correta? 
 
A) Na embolia pulmonar sub-maciça (pequena) ocorre 

hipotensão arterial, síncope, dor torácica pleurítica e 
hemoptise. 

B) O ecocardiograma transesofágico tem elevada 
especificidade e sensibilidade, podendo ser realizado à 
beira do leito, permitindo a visualização de trombos em 
tronco da pulmonar e seus ramos principais. 

C) Na radiografia de tórax o sinal mais frequente e específico 
é a condensação pulmonar em cunha sem broncograma. 

D) Para a realização da ressonância nuclear magnética 
(RNM) e da tomografia helicoidal (TC) do tórax é 
utilizado contraste iodado não iônico, sendo que na RNM 
a quantidade de contraste utilizado é 10% da dose da TC. 

E) A gasometria arterial,o ECG e d-dímero apresentam alta 
especificidade e sensibilidade diagnóstica. 

  
 
 
No paciente de 65 anos, tabagista, hipertenso e diabético, a 
avaliação laboratorial inicial deve ser complementada com: 
 
A) Dosagem do ácido vanil-mandélico. 
B) Ultrasom Doppler das artérias renais. 
C) Cintilografia miocárdica. 
D) Pesquisa de microalbuminúria. 
E) Ultrasom Doppler de carótidas. 
 
 
 
 
 

 
 
A respeito do tratamento da hipertensão arterial em 
situações especiais, qual a afirmativa correta? 
 

A) Nos pacientes idosos devem ser utilizados: 
alfabloqueadores, inibidores de ECA e diuréticos 
tiazídicos. 

B) Em mulheres jovens devem ser evitados os inibidores 
de ECA e AT2, em virtude da possibilidade de 
gravidez. 

C) O aparecimento de hipertensão arterial em mulheres 
que estão usando anticoncepcionais orais deve ser 
tratado com Inibidor de ECA associado com bloqueador 
de canal de cálcio. 

D) Em afrodescentes está contra-indicado uso de inibidor 
de ECA e AT2. 

E) Nos pacientes com hipertensão arterial e insuficiência 
cardíaca deve ser utilizado digital. 

 

 
 
Correlacione a causa de hipertensão arterial secundária com 
o exame utilizado para seu diagnóstico: 
 

1. Feocromocitoma (    ) Dosagem PTH 
2. Doença renovascular  (    ) Taxa de filtração 

glomerular 
3. Doença renal 

parenquimatosa 
(    ) Dosagem de 

catecolaminas 
4. Acromegalia (    ) USG com Doppler 

renal 
5. Hiperaldosteronismo 

primário 
(    ) Dosagem hormônio 

crescimento 
6. Hiperparatireoidismo (    ) Relação 

aldosterona/renina 
 

Assinale a seqüência correta de cima para baixo é: 
 

A) 6, 3, 1, 2, 4, 5  
B) 5, 6, 2, 1, 3, 4 
C) 2, 1, 4, 3, 5, 6 
D) 1, 5, 3, 4, 6, 2 
E) 6, 4, 1, 5, 2, 3  
 

 
 
A respeito da litiase urinária, qual a alternativa correta? 
 

A) Acomete mais frequentemente mulheres na faixa etária 
da 3ª à 4ª década. 

B) A urografia excretora apresenta melhor resultado 
durante a crise aguda dolorosa, ocasião em que deve ser 
realizado o exame. 

C) A tomografia helicoidal deve ser contrastada para 
demonstrar a presença de cálculos em ureter proximal. 

D) Cálculos em bexiga podem ser tratados por cirurgia 
convencional, cistolitripsia transuretral ou percutânea e 
LECO (litotripsia extracorpórea com ondas de choque). 

E) Pacientes com cálculos secundários a hipercalciúria 
necessitam fazer uso de Inibidor da Xantina-Oxidase 
(Allopurinol) 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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A respeito do tratamento farmacológico da DPOC, qual a 
alternativa incorreta? 
 
A) Nos pacientes com sintomatologia eventual deve ser 

indicado os broncodilatadores de curta duração. 
B) A aminofilina apresenta potente ação broncodilatora, 

porém seu uso é limitado por induzir arritmias graves.  
C) Os broncodilatores inalados melhoram a qualidade de 

vida, melhoram a tolerância ao exercício, além de reduzir 
a frequência e gravidade das exacerbações. 

D) Corticoides inalados devem ser utilizados nos pacientes 
com VEF1 < 50% e com exacerbações frequentes. 

E) Em pacientes permanentemente sintomáticos deve ser 
iniciado um broncodilatador de longa duração (salmeterol 
ou formoterol) associado com anticolinérgico (tiotrópio). 

 
 
 
 
Dentre as patologias abaixo, qual a que não é causa de 
síndrome hemorrágica pulmonar? 
 
A) Dengue hemorrágica 
B) Infecção por HIV 
C) Granulomatose de Wegener 
D) Estrongiloidiase por Strongyloides stercoralis 
E) Pneumonia por Staphylococcus aureus 
 
 
 
Qual das alterações relacionadas não contribui para a 
persistência da parada cardíaca, dificultando a ressuscitação 
cardiopulmonar? 
 
A) Alcalose metabólica 
B) Hipovolemia 
C) Pneumotórax hipertensivo 
D) Hipoglicemia 
E) Hipercalemia 
 
 
 
O uso de trombolítico intravenoso no acidente vascular 
cerebral isquêmico pode ser indicado em:  
 
A) Neoplasia. 
B) Convulsão presenciada no início do AVC. 
C) Hipertensão arterial não controlada. 
D) Tempo menor que 3 horas entre início dos sintomas e a 

infusão. 
E) Plaquetopenia < 100.000 mm³. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para um paciente portador de tuberculose pulmonar 
multidrogaresistente, qual esquema medicamentoso deve ser 
empregado? 

 
A) Amicacina, etambutol, ofloxacina, terizidona e 

clofazimina. 
B) Amicacina, rifampicina, cicloferina, etionamida e 

kanamicina. 
C) Rifampicina, cicloserina, estreptomicina, etambutol e 

PAS. 
D) Estreptomicina, ciprofloxacina, etambutol e PAS. 
E) Rifampicina, isoniazida, ciprofloxacina, terizidona e 

clofazimina. 
 

 
 

Paciente com pneumonia comunitária grave não tem 
indicação de internamento hospitalar se apresentar: 

 

A) Alteração do sensório. 
B) Acidente vascular cerebral. 
C) Alcoolismo. 
D) Leucocitose maior que 10.000/mm³. 
E) DPOC. 

 

 
 

Paciente com Pneumonia necrotizante secundária a 
Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, qual das 
alternativas apresenta antibióticos/quimioterápicos que são 
efetivos nesta situação? 

 

A) Piperacilina/tazobactan, clindamicina e linezolida. 
B) Ciprofloxacina, teicoplanina e ceftriaxona. 
C) Moxifloxacino, vancomicina e aztreonan. 
D) Imipenen/cilastatina, amoxacilina-clavulanato e 

polimixina B. 
E) Ciprofloxacina, sulfametoxazol/trimetropin e linezolida. 

 
 
 

Um profissional da área da saúde, com 23 anos de idade, 
queixa-se de mal-estar, adinamia, náuseas e fadiga há uma 
semana e apresenta icterícia e colúria. Avaliação laboratorial 
demonstra discreta linfocitose, bilirrubina total = 4mg/dL, 
bilirrubina direta = 3,2mg/dL, aminotransferases elevadas, 
com ALT/TGP oito vezes acima do limite superior da 
normalidade; resultado   positivo para a pesquisa de anti-HAV 
total e negativo para anti-HAV IgM. 

 

Para esse caso está indicada a pesquisa de: 
 

A) Hepatites B e C. 
B) Hepatite E 
C) Hepatite D pela alta prevalência na faixa etária. 
D) Anti-HAV total e anti-HAV IgM , em repetição, quando 

ultrapassada a janela imunológica. 
E) Outras causas não virais. 

 
 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO 
Concurso Público – 2009 
Tipo 1                                                                                              Cargo: Médico Clínico / Nível Superior 

Página 7/8  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
São auto-anticorpos altamente específicos para o diagnóstico 
do Lupus Eritematoso Sistêmico todos os abaixo, exceto: 

 
A) Anti DNA dupla-hélice. 
B) Anti-Ro/SSA. 
C) Anti-ribossomal P. 
D) Anti-LA/SSB. 
E) Anti-cardiolipina. 

 
 
 

Uma mulher de 42 anos, hipertensa e em tratamento de 
depressão, utiliza propanolol, hidroclorotiazida e carbonato de 
lítio. Avaliação laboratorial realizada em duas coletas no 
ultimo mês revelou níveis de cálcio sérico total de 12,5mg/dL 
e 12,2mg/dL e níveis normais de paratormônio e de fosfatase 
alcalina. Sobre esse caso é correto afirmar que a 
hipercalcemia: 
 
A) Pode ser causada pelo uso de hidroclorotiazida e carbonato 

de lítio.   
B) Está associada a hiperparatireoidismo induzido pelo uso 

de carbonato de lítio. 
C) Está associada a hiperparatireoidismo secundário a 

deficiência de vitamina D 
D) Pode ser decorrente de alterações tireoideanas induzidas 

pelo lítio e propanolol. 
E) Deve estar associada a síndrome de malignidade. 

 
 

 
 

Assinale a alternativa com os índices urinários que 
diagnosticam a insuficiência renal aguda pré-renal. 

 
A) Fração de excreção de uréia maior que 50% e sódio 

urinário maior que 40mEq/L. 
B) Fração de excreção de uréia menor ou igual a 35% e 

fração de excreção de sódio menor que 1. 
C) Fração de excreção do acido úrico maior que 15% e 

densidade urinária maior que 1020. 
D) Creatinina urinária/creatinina plasmática menor que 20 e 

fração de excreção de sódio maior que 2. 
E) Fração de excreção de sódio maior que 5 e fração de 

excreção de acido úrico maior que 15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sobre a nefropatia por uso de contraste não é correto afirmar 
que: 

 
A) É reversível após uma semana. 
B) Diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e idade 

avançada são fatores de risco para sua instalação. 
C) A administração abundante de fluidos e o uso de 

contrastes de baixa osmolaridade reduzem o risco de 
desencadear a nefropatia por contraste. 

D) O uso de N-acetilcisteina e de bicarbonato de sódio pode 
reduzir o risco de sua ocorrência. 

E) O uso de diuréticos e de contrastes iodados é muito 
eficiente para a redução do risco de seu 
desencadeamento. 

 
 
 

São drogas eficientes para o tratamento da esquistossomose 
mansonica: 

 
A) Cambendazol e oxamniquine. 
B) Ivermectina e albendazol. 
C) Albendazol e secnidazol. 
D) Praziquantel e oxamniquine. 
E) Niclosamida e pirimetamida 

 
 
 

Sobre o diagnóstico da insuficiência renal crônica (IRC), 
assinale a alternativa incorreta: 

 
A) A elevação da creatinina sérica e o melhor marcador para 

avaliar a função glomerular. 
B) O clearance de creatinina na urina de 24h avalia a 

filtração glomerular. 
C) Em idosos a função glomerular pode diminuir como parte 

do processo de envelhecimento, sendo necessário utilizar 
vários parâmetros para avaliação da função renal. 

D) A ocorrência de proteinuria persistente e marcadora de 
lesão renal em pacientes hipertensos. 

E) A presença de proteinuria elevada e persistente e fator de 
progressão para a fase terminal da IRC. 

 
 
 

Diabetes mellitus deverá ser investigado em indivíduos 
assintomáticos adultos, com idade inferior a 45 anos que 
apresentem: 

 
A) Índice de Massa Corporal menor que 25kg/m2. 
B) Atividade física e pratica esportiva regulares. 
C) Baixa estatura. 
D) Hipertensão arterial compensada. 
E) Antecedente de asma brônquica na infância. 

 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37
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A síndrome metabólica não se caracteriza pela elevação 
plasmática dos níveis em jejum de: 

 
A) Glicose. 
B) Insulina. 
C) Colesterol total, HDL-C e LDL-C. 
D) Triglicerídeos. 
E) Apolipoproteina-B. 
 

 
 
 

Em consulta ambulatorial uma paciente de 44 anos de idade 
que utiliza 80mg/dia de sinvastatina associada a 10mg/dia de 
exetimibe, apresenta normalização dos níveis de colesterol 
anteriormente elevados e queixa-se de dores musculares 
generalizadas e de apresentar urina avermelhada nos últimos 
10 dias. É correto afirmar que essa paciente apresenta: 

 
A) Intolerância ao exetimibe. 
B) Sensibilização muscular e articular pelo exetimibe. 
C) Miopatia e sobrecarga hepática por dose elevada de 

sinvastatina. 
D) Rabdomiólise provável pela associação das duas drogas. 
E) Miopatia e insuficiência renal prováveis pelo uso de 

sinvastatina. 
 
 
 
 
A hemoglobina glicosilada é um importante marcador do 
controle glicêmico e pode se apresentar falsamente reduzida 
em: 

 
A) Gravidez. 
B) Alcoolismo. 
C) Deficiência crônica de ferro. 
D) Hipertrigliceridemia. 
E) Insuficiência renal crônica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




