
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROVA 1 – TIPO 7 

CARGO: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: SAÚDE (MÉDICO CLÍNICO) 
DATA: 25/01/2009 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES: 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 70 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado nas letras a) e b) e em hipótese 

alguma, papéis para rascunhos. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 
3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do

CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando 

as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado 
à informação de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve 
ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este 
é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar 
apenas uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.  
11. Quando terminar sua prova, assine a LISTA DE FREQÜÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE 

QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter, respectivamente, sua assinatura, 
assinatura/impressão digital, a serem coletadas por este. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de decorridas 

2(duas) horas de seu início. 
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Assinatura 
 

 
 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
Língua Portuguesa 

 TEXTO 1 

A cigarra é a formiga 

A famosa fábula intitulada A cigarra e a formiga diz que o 
modelo de trabalhador ideal é aquele que consome boa 
parte de seus dias usando braços e pernas para produzir. O 
mundo do trabalho das formigas lembra o modelo de 
produção fordista, em que o homem e a máquina se 
confundem numa só engrenagem. 

Relembrando a fábula, o personagem da cigarra ocupa, no 
imaginário do campo do trabalho, o papel do trabalhador 
indesejável, pois o esforço e a dedicação para aperfeiçoar o 
seu canto e entrar em comunhão com a natureza, 
cumprindo seu papel, não são contados. O ato prazeroso 
de cantar é considerado, segundo a fábula, como negação 
ao trabalho, e não como uma fonte de trabalho. 

Essa visão reflete a velha busca de tratar as questões do 
ser humano dividindo-o em partes, separando o bem e o 
mal, o certo e o errado em campos totalmente distintos. 

Morin, em seu clássico Os sete saberes necessários à 
Educação de Futuro, critica essa visão dizendo que 
“compreender o humano é compreender sua unidade na 
diversidade, sua diversidade na unidade”. 

É importante lembrar aqui que o trabalho da formiga 
representa, no mundo econômico, o modelo de produção 
que gera bens de consumo tangíveis. Durante muito tempo, 
para o mundo dos negócios, significou a principal forma de 
acumulação de bens e capital – por parte dos capitalistas, é 
claro. 

O que precisamos compreender é que criar a figura da 
cigarra, caracterizada pelo lúdico, como algo totalmente 
distinto e separado da formiga, para delinear o modelo de 
trabalhador, é incorrer no erro de que o trabalho segue 
apenas o princípio da “tortura”, e que o prazer não encontra 
aí o seu lugar. 

O trabalho dos tempos atuais, porém, assume papel 
preponderante nas relações simbólicas da sociedade. E 
requer dos novos trabalhadores um comportamento 
profissional diferenciado dos tempos passados, da era 
industrial (a era das formigas). 

Hoje, emergem novos valores. A emotividade, valor 
negativo no processo de produção pela importância que se 
dava à racionalidade, foi resgatada para o processo 
produtivo, pois, sem ela, a racionalidade nunca será 
criativa. Os valores intangíveis – beleza, estética e 
emotividade, o “modo cigarra” de viver – fazem, agora, a 
diferença. 

Separar, de um lado, o trabalho da transpiração, do esforço, 
da força mecânica, do suor obreiro da vida, e, de outro lado, 
o trabalho da inspiração, da criação, do estético, do 
simbólico, não fortalece a gênese de criação do ser 
humano. Lembremo-nos de que, quando um escultor 
transforma pedra em obra de arte, dá-se o aproveitamento 
do melhor da energia da transpiração, da técnica, da 
racionalidade, associada à energia da inspiração. 

Dando novamente a palavra a Morin, talvez possamos 
entender por que “a cigarra é a formiga”. Segundo esse 
pensador, “o ser humano é complexo e traz em si mesmo, 
de modo bipolarizado, caracteres antagonistas: sábio e 

louco, trabalhador e lúdico, empírico e imaginário, 
econômico e consumista, prosaico e poético”.  

(Irageu Fonseca. Diário de Pernambuco, julho de 2006. Adaptado). 

01. O Texto 1, como idéia central, defende:  

A) a dimensão prazerosa do trabalho como negação 
da racionalidade. 

B) a hegemonia das atividades humanas que 
exploram a inspiração. 

C) a superioridade dos modelos de produção 
centrados na energia técnica. 

D) uma concepção da atividade de produção 
humana como algo integrado e uno.  

E) um perfil de trabalhador inspirado no modelo que 
confunde homem e máquina.  

02. Na verdade, o Texto 1, em seu todo, pretende trazer 
uma nova perspectiva para se encarar: 

A) as conseqüências da engrenagem mecânica na 
vida do homem. 

B) o natural antagonismo constituinte do processo 
humano de produzir. 

C) a complexidade da distinção entre o bem e o mal, 
entre o certo e o errado. 

D) a comunhão do homem com a natureza, em seu 
constante desenvolvimento. 

E) os modelos de educação a serem implantados 
em um futuro próximo. 

03. Dentre os vários argumentos presentes no Texto 1, os 
quais sustentam o ponto de vista do autor, o principal 
deles é: 

A) “o modelo de trabalhador ideal é aquele que 
consome boa parte de seus dias usando braços e 
pernas para produzir”. 

B) “O mundo do trabalho das formigas lembra o 
modelo de produção fordista”. 

C) “quando um escultor transforma pedra em obra 
de arte, dá-se o aproveitamento do melhor da 
energia da transpiração”. 

D) “o trabalho da inspiração, da criação, do estético, 
do simbólico, não fortalece a gênese de criação 
do ser humano”. 

E) “O ser humano é complexo e traz em si, de modo 
bipolarizado, caracteres antagonistas” 

04. Segundo o Texto 1, existem, no mundo econômico, 
dois modelos de produção. São eles: 

A) o que gera bens de consumo tangíveis e o que 
acumula bens e capital. 

B) o que segue apenas o princípio da tortura e 
aquele que predominou na era industrial. 

C) o que privilegia a racionalidade e o que associa a 
isso a emotividade.  

D) o que se concentra na inspiração e o que se 
apoia na estética e no simbólico. 

E) o que melhor aproveita a energia da técnica e o 
que se serve da força da transpiração.  

 
 
 
 
 
 
 



05. Como relembra o Texto 1, a cigarra, no imaginário do 
campo do trabalho, representa o trabalhador 
indesejável, porque: 

A) resgata o modelo de produção fordista, que 
integra homem e máquina. 

B) configura-se como figura própria do mundo 
obreiro e racional. 

C) simboliza o ato prazeroso de cantar como 
negação ao trabalho. 

D) reitera os valores da racionalidade pura, 
conforme a visão cartesiana. 

E) prioriza, na gênese do processo produtivo, o 
melhor da técnica e do esforço.    

06. Em um texto podem-se identificar diferentes vozes, 
desde a voz do autor até a voz da tradição cultural. No 
Texto 1, representa a voz do autor o seguinte 
fragmento: 

A) “o modelo de trabalhador ideal é aquele que 
consome boa parte de seus dias usando braços e 
pernas para produzir.” 

B) “O ato prazeroso de cantar é considerado, 
segundo a fábula, como negação ao trabalho, e 
não como uma fonte de trabalho.” 

C) “Compreender o humano é compreender sua 
unidade na diversidade, sua diversidade na 
unidade”. 

D) “O ser humano é complexo e traz em si mesmo, 
de modo bipolarizado, caracteres antagonistas”. 

E) “Separar, de um lado, o trabalho da transpiração, 
(...) e, de outro lado, o trabalho da inspiração, (...) 
não fortalece a gênese de criação do ser 
humano.” 

07. Observe o trecho seguinte: “Separar, de um lado, o 
trabalho da transpiração, do esforço, da força 
mecânica, do suor obreiro da vida, e, de outro lado, o 
trabalho da inspiração, da criação, do estético, do 
simbólico, não fortalece a gênese de criação do ser 
humano.” Para que se entenda, coerentemente, esse 
trecho, é fundamental que se reconheça uma 
articulação semântico-textual de: 

A) temporalidade. 
B) conformidade. 
C) oposição. 
D) concessão. 
E) finalidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. Reveja o trecho: “criar a figura da cigarra caracterizada 
pelo lúdico, como algo totalmente distinto e separado 
da formiga (...) é incorrer no erro de que o trabalho 
segue apenas o princípio da ‘tortura’”. Caracterizar a 
cigarra como “figura lúdica” significa caracterizá-la 
como: 

A) figura bizarra. 
B) figura intrigante. 
C) figura pudica. 
D) figura lúcida. 
E) figura divertida. 

09. Analise a correlação sintático-semântica entre os 
vários segmentos lingüísticos do fragmento seguinte: 
“O ser humano é complexo e traz em si mesmo, de 
modo bipolarizado, caracteres antagonistas”. Também 
está correta a correlação estabelecida em: 

A) Os seres humanos são complexos e trazem neles 
mesmo, de modo bipolarizado, caracteres 
antagonistas. 

B) Tu és complexo e trazes em tu mesmo, de modo 
bipolarizado, caracteres antagonistas. 

C) As pessoas são complexas e trazem em se 
mesmas, de modo bipolarizado, caracteres 
antagonistas. 

D) Tu és complexo e trazes em você mesmo, de 
modo bipolarizado, caracteres antagonistas. 

E) Nós somos complexos e trazemos em nós 
mesmos, de modo bipolarizado, caracteres 
antagonistas.  

10. Releia o trecho: “Relembrando a fábula, o personagem 
da cigarra ocupa, no imaginário do campo do trabalho, 
o papel do trabalhador indesejável, pois o esforço e a 
dedicação para aperfeiçoar o seu canto e entrar em 
comunhão com a natureza, cumprindo seu papel, não 
são contados”.  

 O fragmento sublinhado exerce, nesse trecho, a 
função textual de: 
A) delimitar o espaço em que a afirmação deve ser 

considerada. 
B) indicar quem são os interlocutores envolvidos na 

interação. 
C) chamar a atenção do leitor para o tópico principal 

do parágrafo. 
D) abrir uma paráfrase de um outro segmento 

anterior do texto. 
E) retificar uma afirmação central previamente feita 

pelo autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TEXTO 2 

Nordeste: mito e realidade 

De modo geral, quase todos os problemas do Nordeste são 
atribuídos às adversidades climáticas, à ausência ou à 
escassez das chuvas. É comum ouvirmos dizer que as 
secas assolam, maltratam os nordestinos. Mas será que é 
isso mesmo o que acontece? Ou será que é só isso 
mesmo? 

Não se podem negar os graves efeitos sociais e 
econômicos causados pela seca. Quando ela ocorre, o 
sertanejo observa, impotente, sua lavoura morrer, seu gado 
minguar, os pequenos rios secarem, ocasião em que sua 
“tragédia” é exibida para todo o Brasil e até mesmo para 
outros países pelos meios de comunicação. 

Os poderes públicos, então, se manifestam anunciando, 
nos mesmos órgãos de imprensa, medidas que serão 
tomadas para combater a seca, projetos que serão 
executados a médio e longo prazos e a liberação de verbas 
que serão destinadas à distribuição de alimentos, água, 
remédios etc. 

A cada nova catástrofe, a cada nova “calamidade pública” 
esse procedimento se repete. Mas essas medidas não 
solucionam o problema. Na próxima seca prolongada, tudo 
será igual ou pior, dependendo da sua intensidade e 
duração. 

Acontece que os fenômenos naturais – que ocorrem 
independentemente da vontade dos homens – não 
justificam todo o peso que lhes é atribuído. A seca existe, 
sim. A pobreza no Nordeste, também. No entanto, não é 
possível estabelecer uma relação direta entre seca e 
pobreza.  

Os problemas do Nordeste não se resumem à seca, fator 
tão divulgado e explorado, graças ao interesse de uma 
minoria preocupada apenas em tirar proveito de uma 
situação “aparentemente” criada pela natureza. 

Para entendermos a problemática da região, é preciso que 
deixemos de lado as aparências e investiguemos as reais 
causas que produziram e produzem um Nordeste tão pobre, 
tão maltratado e com tantas injustiças e desigualdades 
sociais.  

Ao colocarmos a seca como sua causa principal, estaremos 
deixando de lado as inegáveis vantagens econômicas e 
políticas que ela traz para alguns setores e estaremos 
reduzindo à mera fatalidade climática o 
subdesenvolvimento e a opressão. 

A seca apenas acentua uma situação de injustiça 
historicamente criada.  

(Yná Andrighetti. Nordeste: mito e realidade. São Paulo: Moderna, 
1998, pp. 7-10. Adaptado.) 

11. Considerando as idéias expressas no Texto 2, 
podemos reconhecer que se trata: 

A) de uma narrativa em que se conta a história das 
secas do Nordeste, com seus cenários e 
personagens. 

B) de uma descrição das condições climáticas do 
Nordeste e dos efeitos sociais e econômicos 
causados pelas secas prolongadas. 

C) de uma reflexão pela qual se põe em dúvida a 
explicação que costuma ser dada para os 
problemas do Nordeste. 

D) de uma exposição didática, para apresentar as 
principais medidas que serão tomadas pelo 
Governo  para combater a seca. 

E) de um texto para orientação dos projetos que 
serão executados, a médio e longo prazos, em 
favor do Nordeste. 

12. Pela compreensão global do texto, pode-se perceber 
que a argumentação do autor, a certa altura do texto, 
assume uma direção contrária. Isso fica evidente na 
alternativa: 

A) “De modo geral, quase todos os problemas do 
Nordeste são atribuídos às adversidades 
climáticas, à ausência ou à escassez das 
chuvas”. 

B) “A cada nova catástrofe, a cada nova ‘calamidade 
pública’ esse procedimento se repete.” 

C) “Na próxima seca prolongada, tudo será igual ou 
pior, dependendo da sua intensidade e duração”. 

D) “A seca existe, sim. A pobreza no Nordeste, 
também. No entanto, não é possível estabelecer 
uma relação direta entre seca e pobreza”. 

E) “Para entendermos a problemática da região, é 
preciso que deixemos de lado as aparências”.  

13. De acordo com o texto, a justificativa maior para os 
problemas sociais e econômicos do Nordeste 
encontra-se: 

A) nas secas que regularmente castigam a região e 
provocam a morte das lavouras. 

B) nas muitas adversidades climáticas que 
acontecem periodicamente. 

C) nas inegáveis vantagens econômicas e políticas 
que a seca traz para alguns setores. 

D) nos meios de comunicação que somente se 
manifestam durante as calamidades. 

E) na rede fluvial da região, que é pequena e não 
atende à demanda da agropecuária. 

14. Observe: “A cada nova catástrofe, a cada nova 
‘calamidade pública’ esse procedimento se repete”. A 
repetição do segmento sublinhado expressa uma 
função textual de: 

A) correção. 
B) contraste. 
C) paráfrase. 
D) ênfase. 
E) reformulação. 

15. Os usos formais da língua ditam certas normas para a 
concordância entre o verbo e o sujeito. Identifique a 
alternativa que está de acordo com essas normas.  

A) Qual das grandes secas do Nordeste não 
deixaram grandes marcas de destruição? 

B) Cada um dos grandes rios do Nordeste poderiam 
suprir a escassez de água necessária à lavoura. 

C) Nenhuma das grandes secas do Nordeste pode 
ser apontada como a causa principal de suas 
dificuldades econômicas. 

D) Além da falta de chuva, foi constatado vários 
tipos de problemas no Nordeste. 

E) O resultado das últimas grandes secas deixaram 
grandes prejuízos sociais e econômicos.  



16. Leia o trecho seguinte: “O Nordeste, em decorrência 
das estiagens prolongadas a que tem sido submetido, 
apresenta grandes problemas econômicos e sociais.”  
Observe o emprego da preposição antes do pronome 
relativo – que se deve à regência do verbo. Na mesma 
perspectiva, analise os enunciados seguintes e 
assinale aquele que também está correto quanto às 
normas da regência verbal. 

A) O Nordeste, apesar das estiagens prolongadas 
de que têm sido atribuídas, apresenta grandes 
projetos de superação. 

B) O Nordeste, apesar das secas – das quais têm 
resultado grandes problemas econômicos – crê 
nas possibilidades de superação.  

C) O Nordeste, por causa das secas – a cujas 
soluções não se pode abrir mão – ainda sofre 
sérias discriminações.  

D) O Nordeste, por causa das secas  – as quais a 
imprensa tem feito referências constantes  – 
espera por melhores soluções.  

E) O Nordeste, por causa das políticas assistenciais  
– as quais não podemos confiar – viveu grandes 
problemas.  

17. Observe a colocação pronominal no seguinte 
fragmento: “Não se pode negar os graves efeitos 
sociais e econômicos causados pela seca.” O uso do 
pronome também estaria correto na alternativa:  

A) Não poderiam-se negar os graves efeitos sociais 
e econômicos causados pela seca. 

B) Poderiam-se negar os graves efeitos sociais e 
econômicos causados pela seca. 

C) Tinham podido-se negar os graves efeitos sociais 
e econômicos causados pela seca. 

D) Ninguém poderia negar-se a reconhecer os 
efeitos econômicos causados pela seca. 

E) Os graves efeitos sociais e econômicos causados 
pela seca, um dia, poderão-se negar. 

18.  O texto fala em: “inegáveis vantagens”. O prefixo que 
aparece na palavra sublinhada tem o mesmo sentido 
daqueles que aparecem em:  

A) inefável; inapto; incremento. 
B) inábil; injetável; ineficaz. 
C) inflamável, imberbe, incrustado. 
D) ímprobo, inalação, inglório.   
E) indubitável, inepto, incruento.  

19. O verbo, no seguinte trecho, está na voz passiva: 
Muitos problemas do Nordeste foram provocados 
pelos interesses de uma minoria corrupta.  Caso o 
autor tivesse optado pela voz ativa, deveria escrever: 

A) Os interesses de uma minoria corrupta provocam 
muitos problemas do Nordeste. 

B) Os interesses de uma minoria corrupta 
provocavam muitos problemas do Nordeste. 

C) Os interesses de uma minoria corrupta 
provocaram muitos problemas do Nordeste.  

D) Os interesses de uma minoria corrupta 
provocariam muitos problemas do Nordeste. 

E) Os interesses de uma minoria corrupta 
provocarão muitos problemas do Nordeste. 

20. Pelo título do texto – Nordeste: mito e realidade – já se 
pode inferir que o tema será tratado numa perspectiva: 

A) monolítica. 
B) hipotética. 
C) unilateral. 
D) lúdica. 
E) divergente. 

 

Noções de Informática  

21. Considere as seguintes afirmações acerca dos modos 
de operação do mouse no windows XP. 

1) A partir do painel de controle abrindo o item 
mouse, na aba geral, é possível alternar entre o 
modo de clique duplo e o modo de clique simples. 

2) No modo de clique duplo, para selecionar um 
item ou pasta, basta clicar uma vez no item. 

3) No modo de clique simples, para iniciar um 
programa ou abrir uma pasta, basta clicar uma 
vez no item. 

 Está(ão) correta(s) apenas: 
A) 1  
B) 2 
C) 3 
D) 1 e 2 
E) 2 e 3 

22. Em relação à Barra de Tarefas do windows XP, 
podemos dizer que é possível: 

1) criar e exibir uma nova barra de ferramentas, 
associada a uma pasta contendo  os aplicativos e 
as ferramentas desejados. 

2) configurar os aplicativos que serão iniciados 
automaticamente quando o windows iniciar, 
usando a barra de Inicialização rápida. 

3) ocultar a barra de tarefas sempre que o ponteiro 
do mouse passar mais de cinco segundos sem 
movimento, através da opção de Ocultar 
automaticamente a barra de tarefas. 

 Está(ão) correta(s) apenas: 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 1 e 3 
E) 2 e 3 

23. Na configuração padrão do aplicativo Microsoft Office 
Word 2003, o botão da barra de formatação que 
permite alterar o espaçamento entre linhas é: 

A)  

B) 
1
2
3  

C)  

D) 
•
•
•  

E)  



24. Na configuração padrão do aplicativo Microsoft Office 
Word 2003, qual das opções abaixo não corresponde 
a um layout de exibição disponível? 

A) Normal 
B) De leitura 
C) Estrutura de tópicos 
D) De apresentação 
E) De impressão 

25. Considere as seguintes afirmações sobre a 
configuração padrão do aplicativo Microsoft Office 
Word 2003. 

1) O item ‘Quebra...’ do menu Inserir permite inserir 
na posição atual tanto quebra de páginas como 
quebra de colunas. 

2) Instruções de endereçamento (como 
CONFIDENCIAL e PESSOAL) e opções de 
encerramento (como Atenciosamente e 
Cordialmente) são exemplos de conteúdo que 
podem ser inseridos através do item Autotexto do 
menu Inserir. 

3) O item ‘Símbolo...’ do menu Inserir oferece a 
opção de inserir na posição atual imagens da 
galeria WordArt. 

 Está(ão) correta(s): 
A) 1 apenas 
B) 2 apenas 
C) 1 e 2 apenas 
D) 1 e 3 apenas 
E) 1, 2 e 3 

26. Na configuração padrão do aplicativo Microsoft Office 
Excel 2003, o caractere utilizado para especificar um 
intervalo de células é: 

A) “;” 
B) “:” 
C) “-“ 
D) “.” 
E) “_” 

27. Considere as seguintes afirmações sobre a 
configuração padrão do aplicativo Microsoft Office 
Excel 2003. 

1) Uma célula pode ser unicamente identificada 
através da linha e da coluna em que se encontra. 

2) A ferramenta de filtro só pode ser empregada em 
uma única coluna da planilha. 

3) O botão  serve para reduzir o número de 
casas decimais das células selecionadas que 
tenham valor numérico. 

 Está(ão) correta(s): 
A) 1 apenas 
B) 2 apenas 
C) 3 apenas 
D) 2 e 3 apenas 
E) 1, 2 e 3 

28. Considere as seguintes afirmações sobre a 
configuração padrão do aplicativo Microsoft Internet 
Explorer 6.0. 

1) A página web que está sendo visualizada numa 
janela só pode ser retirada da lista de favoritos 
quando esta janela for fechada. 

2) É possível importar uma lista de favoritos que 
tenha sido salva no formato HTML, em outra 
máquina ou instância do navegador. 

3) A partir do item do menu Ferramentas -> Opções 
da Internet, na guia Geral, podemos excluir, entre 
outras, a lista de favoritos. 

 Está(ão) correta(s): 
A) 1 apenas 
B) 2 apenas 
C) 3 apenas 
D) 2 e 3 apenas 
E) 1, 2 e 3 

29. Das funcionalidades abaixo, assinale a alternativa que 
apresenta inovação da versão 7 em relação à versão 6 
do Microsoft Internet Explorer. 

A) Navegação com guias 
B) Bloqueador de pop-ups. 
C) Navegação off-line 
D) Supervisor de conteúdo  
E) Recurso AutoCompletar 

30. A ferramenta de localização de mensagens da versão 
padrão do aplicativo Microsoft Outlook Express 6.0 
permite especificar na busca todas as opções abaixo, 
exceto: 

A) recebida após. 
B) a mensagem está sinalizada. 
C) a mensagem contém anexo(s). 
D) a mensagem requer confirmação. 
E) recebida antes de.  

 

Legislação 

31. Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça:  

1) eleger o Corregedor Geral do Ministério Público. 
2) julgar recurso com efeito, meramente, devolutivo 

contra decisão de vitaliciamento, ou não, de 
membro do Ministério Público. 

3) recomendar ao Corregedor do Ministério Público 
a instauração de procedimento administrativo 
disciplinar contra membro da Instituição. 

4) aprovar a proposta orçamentária anual do 
Ministério Público, elaborada pela Procuradoria 
de Justiça, bem como os projetos de criação, 
modificações e extinção de cargos e serviços 
auxiliares. 

5) rever, mediante requerimento de interessado, 
decisão de arquivamento de inquérito policial ou 
peças de informação determinada pelo 
Procurador Geral de justiça, nos casos de sua 
atribuição originária. 

 Estão corretas apenas: 
A) 1, 2, 3 e 4 
B) 1, 3, 4 e 5 
C) 2, 3 e 5 
D) 1, 2 e 4 
E) 2 e 4 



32. Compete aos Promotores de Justiça, exceto: 

A) atender a qualquer pessoa do povo, desde que 
acompanhada de advogado, e adotar as 
providências cabíveis. 

B) assistir à instrução criminal, intervindo em todos 
os termos de qualquer processo penal. 

C) examinar, em qualquer repartição policial, autos 
dos flagrantes, livros de ocorrências e quaisquer 
registros policiais, podendo copiar peças e tomar 
apontamentos. 

D) requerer prisão preventiva nos termos da lei. 
E) promover diligências e requisitar documentos, 

certidões e informações a qualquer repartição 
pública, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo 
e segurança nacional. 

33. São atribuições do Promotor de Justiça, em matéria de 
fundações: 

1) exercer a fiscalização do funcionamento das 
fundações, salvaguardando a sua estrutura 
jurídica e estatutária e promover a extinção nos 
casos previstos em lei. 

2) visitar regularmente as fundações fiscalizadas, 
atuando como interventor das fundações em que 
sejam detectadas irregularidades. 

3) promover, na forma da lei, a cassação de 
declaração de utilidade pública de fundação. 

4) examinar balanços e demonstrativos de 
resultados das fundações. 

5) fiscalizar todas as fundações instituídas pelo 
Estado e Município exceto as de direito privado. 

 Estão corretas apenas: 
A) 1, 2, 3 e 4 
B) 1, 3 e 4 
C) 2, 3 e 4 
D) 2 e 5 
E) 1, 4 e 5 

34. Em relação às garantias e prerrogativas dos membros 
do Ministério Público, assinale a alternativa incorreta. 

A) Aos membros do Ministério Público é assegurada 
a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse 
público. 

B) O membro vitalício do Ministério Público somente 
perderá o cargo por sentença judicial transitada 
em julgado, proferida em ação penal própria, nos 
casos de prática de crime incompatível com o 
exercício do cargo. 

C) Constitui prerrogativa do membro do Ministério 
Público ser processado e julgado originariamente 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos 
crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada 
a exceção constitucional. 

D) Constitui prerrogativa do membro do Ministério 
Público ser custodiado ou recolhido à prisão 
domiciliar ou à sala especial de Estado Maior, por 
ordem e à disposição do Tribunal competente, 
quando sujeito a prisão antes do julgamento final. 

E) Constitui prerrogativa do membro do Ministério 
Público receber o mesmo tratamento jurídico e 
protocolar, dispensados aos membros do Poder 
Judiciário junto aos quais oficiem. 

35. Quanto aos deveres e às vedações dos membros do 
Ministério Público, é incorreto afirmar que: 

A) membros do Ministério Público são proibidos de 
exercer atividade político-partidária. 

B) é vedado ao membro do Ministério Público 
exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer 
outra função, salvo a de magistério. 

C) é vedado ao membro do Ministério Público o 
exercício da advocacia, exceto em causa própria. 

D) é vedado ao membro do Ministério Público 
manifestar-se, por qualquer meio de 
comunicação, sobre assunto pertinente a seu 
ofício, salvo quando autorizado pelo Procurador-
Geral de Justiça. 

E) é dever do membro do Ministério Público 
identificar-se em suas manifestações funcionais. 

36. Em relação às funções e à estrutura do Ministério 
Público, assinale a afirmativa correta. 

A) O Ministério Público abrange o Ministério Público 
da União, os Ministérios Públicos dos Estados e 
os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de 
Contas. 

B) O Ministério Público da União compreende o 
Ministério Público Federal, o Ministério Público do 
Trabalho, o Ministério Público Militar e o 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

C) Leis ordinárias da União e dos Estados, cuja 
iniciativa é facultada aos respectivos 
Procuradores-Gerais, estabelecerão a 
organização, as atribuições e o estatuto de cada 
Ministério Público. 

D) Os Procuradores-Gerais, nos Estados e no 
Distrito Federal e Territórios, poderão ser 
destituídos por deliberação de três quintos dos 
membros do respectivo Poder Legislativo, 
observado o disposto em lei. 

E) O Conselho Nacional do Ministério Público 
compõe-se de quatorze membros nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a 
escolha pela maioria absoluta do Congresso 
Nacional. 

37. Quanto aos princípios relativos ao Ministério Público, 
assinale a alternativa correta. 

A) A indivisibilidade significa que os integrantes da 
carreira podem ser substituídos, uns pelos outros, 
desde que da mesma carreira, segundo 
prescrições legais. 

B) O princípio da independência funcional se refere 
aos aspectos administrativos do desempenho 
funcional do membro do Ministério Público, 
porém não está relacionado com questões 
jurídicas referentes à sua atividade funcional. 

C) O princípio da unidade significa, basicamente, 
que os membros do Ministério Público integram 
um só órgão, sob a direção do Conselho Nacional 
do Ministério Público. 

D) A partir do princípio da unidade, foi deduzida a 
doutrina do promotor natural. 

E) O princípio da independência funcional pode ser 
suprimido em virtude de decisões do Procurador 
Geral. 



38. Quanto aos órgãos de Administração do Ministério 
Público, podemos afirmar que: 

A) os Ministérios Públicos dos Estados formarão 
lista sêxtupla, dentre integrantes da carreira, na 
forma da lei específica, para escolha de seu 
Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe 
do Poder Executivo, para mandato de dois anos, 
vedada a recondução. 

B) o Colégio de Procuradores é composto por cinco 
Procuradores de Justiça. 

C) o Corregedor-Geral do Ministério Público será 
eleito pelos Promotores de Justiça e pelos 
Procuradores de Justiça, para mandato de dois 
anos, permitida uma recondução. 

D) as Promotorias de Justiça poderão ser judiciais 
ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou 
cumulativas. 

E) os Procuradores de Justiça civis e criminais, que 
oficiem junto ao mesmo Tribunal, reunir-se-ão 
para fixar orientações jurídicas, com caráter 
vinculativo, após aprovado pelo Colégio de 
Procuradores.  

39. No que concerne à carreira do membro do Ministério 
Público, nos termos da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro 
de 1993, é correto afirmar que: 

A) ser brasileiro nato é requisito para ingresso na 
carreira. 

B) a reintegração, que decorrerá de sentença 
transitada em julgado, é o retorno do membro do 
Ministério Público ao cargo, com ressarcimento 
dos vencimentos e vantagens deixados de 
perceber em razão do afastamento, exclusive a 
contagem do tempo de serviço. 

C) O provimento é o retorno do membro do 
Ministério Público em disponibilidade ao exercício 
funcional. 

D) A reversão dar-se-á na entrância em que se 
aposentou o membro do Ministério Público, em 
vaga a ser provida pelo critério de antiguidade, 
observados os requisitos legais. 

E) A remoção por permuta confere direito à ajuda de 
custo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. A Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, ao instituir 
a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, 
estabeleceu que: 

A) lei ordinária, denominada Lei Orgânica do 
Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos 
Presidentes dos Tribunais de Justiça dos 
Estados, estabelecerá, no âmbito de cada uma 
dessas unidades federativas, normas específicas 
de organização, atribuições e estatuto do 
respectivo Ministério Público. 

B) lei complementar, denominada Lei Orgânica do 
Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos 
Presidentes dos Tribunais de Justiça dos 
Estados, estabelecerá, no âmbito de cada uma 
dessas unidades federativas, normas específicas 
de organização, atribuições e estatuto do 
respectivo Ministério Público. 

C) lei ordinária, denominada Lei Orgânica do 
Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos 
Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, 
estabelecerá, no âmbito de cada uma dessas 
unidades federativas, normas específicas de 
organização, atribuições e estatuto do respectivo 
Ministério Público. 

D) lei complementar, denominada Lei Orgânica do 
Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos 
Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, 
estabelecerá, no âmbito de cada uma dessas 
unidades federativas, normas específicas de 
organização, atribuições e estatuto do respectivo 
Ministério Público. 

E) lei complementar, denominada Lei Orgânica do 
Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos 
Governadores dos Estados, estabelecerá, no 
âmbito de cada uma dessas unidades 
federativas, normas específicas de organização, 
atribuições e estatuto do respectivo Ministério 
Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Médico Clínico 

41. Necessita de internamento hospitalar, em caráter  
emergencial, o paciente portador de insuficiência 
cardíaca descompensada em todas as seguintes 
situações, exceto: 
A) frequência cardíaca superior a 120 bpm na 

ausência de fibrilação atrial crônica. 
B) pressão arterial sistólica < 70 mmHg. 
C) anasarca, distensão hepática grave. 
D) elevação rápida da creatinina acima de 2.0 

mg/dL. 
E) alteração mental secundária a hipoperfusão 

cerebral. 

42. Na síndrome do miocárdio atordoado, definida como 
“disfunção mecânica potencialmente reversível 
persistente após revascularização miocárdica”, a 
viabilidade do miocárdio pode ser avaliada pelos 
métodos abaixo relacionados, exceto: 
A) ecocardiografia com estresse induzido por 

dobutamina. 
B) cintilografia com Tálio-201. 
C) tomografia por emissão de prótons (PET). 
D) ressonância nuclear magnética combinada com 

estresse induzido por dobutamina. 
E) cinecoronariografia digital. 

43. Em qual das situações clínicas abaixo relacionadas 
está indicada a utilização de heparina não fracionada, 
não devendo ser administrada a heparina de baixo 
peso molecular, para a profilaxia do tromboembolismo 
venoso?  
A) Cateter venoso central com nutrição parenteral 

total 
B) Deficiência de proteína C 
C) Internamento em UTI 
D) Infarto agudo do miocárdio 
E) Acidente vascular cerebral isquêmico 

44. Considerando os exames complementares, para o 
diagnóstico da doença de refluxo gastresofágico 
(DRGE), analise as afirmativas seguintes. 
1) A endoscopia digestiva alta apresenta 

sensibilidade de 60%, não se constituindo em 
método importante para o diagnóstico da DRGE. 

2) A biópsia da lesão esofagiana deve ser realizada 
para se documentar o refluxo. 

3) A cintilografia é um método efetivo para 
diagnóstico de refluxo em crianças. 

4) A manometria esofágica determina a localização 
precisa do esfíncter esofágico inferior e permite 
ao cirurgião definir a estratégia cirúrgica. 

5) A pHmetria de 24 horas deve ser realizada em 
pacientes com quadro típico de doença de refluxo 
e que não responderam adequadamente ao 
tratamento medicamentoso ou em pacientes cuja 
endoscopia digestiva não revelou dano à mucosa 
esofágica. 

 Estão corretas apenas: 
A) 1, 2 e 3  
B) 3, 4 e 5  
C) 1, 2, 4 e 5  
D) 1 e 3  
E) 2, 3, 4 e 5 

45. Qual a afirmativa incorreta a respeito das úlceras 
induzidas por anti-inflamatórios não hormonais 
(AINES)? 

A) A sintomatologia dolorosa é progressiva, o que 
facilita a suspeita clínica. 

B) No usuário crônico de AINES, o risco de 
desenvolvimento de úlcera é 46 vezes maior que 
na população normal. 

C) O risco de hemorragia digestiva aumenta quando 
se associa AINES e corticóides. 

D) A úlcera péptica pode ocorrer com a 
administração oral ou parenteral de  AINES.  

E) A lesão gastroduodenal é decorrente de um efeito 
tóxico direto na mucosa e da redução da síntese 
de prostaglandinas E e A. 

46. O DDAVP (1-deamino-8-D-arginina vasopressina) 
pode ser indicado no tratamento dos distúrbios da 
hemostasia em todas as situações abaixo, exceto: 

A) disfunção plaquetária na uremia. 
B) disfunção plaquetária na cirrose hepática. 
C) cirurgias de troca valvar complexa. 
D) hemofilia B. 
E) doença de Von Willebrand tipo I. 

47. Objetivando reduzir o dano cerebral nos pacientes 
submetidos à ressuscitação cardiorespiratória, 
podemos reduzir o consumo de oxigênio pelas 
medidas abaixo relacionadas: 

1) Uso precoce do desfibrilador por leigos. 
2) Massagem cardíaca interna quando indicada. 
3) Cabeceira da cama a 0º. 
4) Sedação, imobilização e ventilação controlada. 
5) Manutenção da glicemia entre 70 a 95 mg/dl. 

 Estão corretas apenas: 
A) 1 e 3 
B) 2 e 4 
C) 1, 2, 3 e 5 
D) 2, 3, 4 e 5 
E) 1, 2 e 4  

48. Considerando o infarto agudo do miocárdio, sem 
supradesnivelamento do segmento ST, é incorreto 
afirmar que: 

A) os marcadores bioquímicos de lesão miocárdica 
de escolha são a CK-massa e a troponina. 

B) o ecocardiograma transtorácico permite o 
diagnóstico diferencial de outras causas de dor 
torácica, como alterações de aorta, pericardite, 
valvulopatia aórtica.  

C) o uso de AAS é aconselhável em todos os 
pacientes, desde que não exista contraindicação 
da medicação, independentemente da 
estratificação.  

D) é recomendado o tríplice bloqueio de agregação 
plaquetária com AAS + tienopiridínico e 
bloqueador GP IIb/IIIa nos pacientes de alto risco 
e que desenvolvem insuficiência ventricular 
esquerda. 

E) deve-se usar heparina de baixo peso molecular 
em todos os pacientes, independentemente da 
estratificação.  



49. Sobre os medicamentos utilizados no tratamento da 
hipertensão arterial sistêmica, é incorreto afirmar que: 

A) a metildopa em monoterapia é o esquema de 
escolha para gestante hipertensa. 

B) a suspensão abrupta de bloqueador de canal de 
cálcio diidopiridinico pode ocasionar hipertensão 
de rebote. 

C) os IECA administrados em longo prazo retardam 
o declínio da função renal na nefropatia diabética.  

D) os bloqueadores de AT2 não reduzem os eventos 
coronarianos como os IECA. 

E) os betabloqueadores podem acarretar 
intolerância a glicose, elevação do colesterol LDL 
e redução do colesterol HDL. 

50. No tratamento da hipertensão arterial de pacientes 
anéfricos, em tratamento dialítico, é contraindicado o 
uso de:  

A) betabloqueador.  
B) bloqueador de canal de cálcio. 
C) diurético de alça. 
D) alfabloqueador. 
E) drogas de ação central. 

51. A dosagem do D-dímero é utilizada para diagnóstico 
de: 

A) trombose venosa profunda. 
B) insuficiência cardíaca. 
C) miocardite. 
D) falência hepática aguda. 
E) glomerulonefrite rapidamente progressiva. 

52. São achados clínicos e laboratoriais de crise asmática 
extremamente grave, exceto:  

A) sibilos difusos ou localizados. 
B) frequência cardíaca acima de 140 bpm. 
C) PaO2 menor que 60 mmHg. 
D) agitação.  
E) exaustão. 

53. No tratamento da infecção respiratória por 
Pseudomonas aeruginosa, em pacientes com 
ventilação mecânica multidroga resistente, deve ser 
empregado: 

A) Ciprofloxacina. 
B) Oxacilina. 
C) Ertapenem. 
D) Polimixina E.  
E) Cefepime. 

54. Infliximab (Remicade) é indicado no tratamento das 
seguintes patologias, exceto em: 

A) Artrite psoriática. 
B) Espondilite anquilosante. 
C) Lupus eritematoso sistêmico. 
D) Doença de Crohn. 
E) Retocolite ulcerativa.  

 
 
 
 
 
 
 

55. A realização de mapeamento cerebral é indicada em: 

A) TCE, de leve a moderado. 
B) Monitorização contínua do EEG em bloco 

cirúrgico. 
C) Distúrbios de aprendizagem. 
D) Depressão.  
E) Síndrome pós-concussão. 

56. Qual a afirmativa incorreta a respeito da investigação 
da litíase urinária? 

A) A tomografia helicoidal representa o método de 
escolha para investigação. 

B) A urografia excretora permite uma definição mais 
clara do tamanho e da forma do cálculo, 
facilitando a estratégia cirúrgica. 

C) A urorressonância, embora não visualize o 
cálculo, é útil nas gestantes e em pacientes que 
não podem fazer uso de contraste.  

D) A medicina nuclear é útil para se determinar a 
função do rim e o retorno de sua função após 
alívio da obstrução.  

E) A ultrassonografia apresenta alta sensibilidade 
diagnóstica nos cálculos da junção pielo-ureteral. 

57. Na ascite secundária, a hipertensão portal intra-
hepática, a análise do liquido ascítico apresenta: 

A) concentração de glicose muito abaixo dos níveis 
plasmáticos. 

B) concentração elevada de proteínas, DHL e 
amilase. 

C) níveis elevados de adenosina desaminase (ADA) 
e de bilirrubinas. 

D) gradiente de albumina soro-ascite maior que 
1,1g/dL. 

E) hipercelularidade com predomínio dos leucócitos 
polimorfonucleares. 

58. No tratamento da síndrome hepatorrenal, não é 
indicado: 

A) transplante hepático. 
B) uso de vasoconstrictores. 
C) administração de albumina. 
D) paracentese de alívio. 
E) hemodiálise. 

59. Homem de 72 anos apresenta febre de 38ºC e cólicas 
abdominais difusas há 72 horas e diarréia muco-
sanguinolenta há 48 horas. O exame das fezes por 
lâmina direta demonstra a presença de muitos 
leucócitos. Nesse caso, é indicado: 

A) garantir hidratação vigorosa e solicitar 
coprocultura. 

B) tratamento com antidiarreicos e hidratação oral. 
C) iniciar ciprofloxacina. 
D) iniciar sulfametoxazol-trimetoprin. 
E) tratamento com medicação sintomática e 

probiótico. 
 
 
 
 
 



60. Sobre a artrite gotosa, analise as seguintes 
proposições. 

1) As crises agudas são monoarticulares e 
frequentemente acometem a primeira articulação 
metatarsiana. 

2) O acometimento poliarticular é observado após 
longo período de doença. 

3) Sacroileíte unilateral é frequentemente observada 
como sintoma inicial em mulheres. 

4) O rápido controle da hiperuricemia é 
indispensável para o tratamento das crises 
agudas. 

5) No tratamento da crise aguda está indicado o uso 
de anti-inflamatórios não hormonais associados a 
colchicina e corticosteróides. 

 Estão corretas apenas: 
A) 3 e 5 
B) 1 e 2 
C) 2 e 4 
D) 1, 3 e 5 
E) 1, 4 e 5 

61. São achados laboratoriais típicos na artrite reumatóide 
em atividade: 

A) VSH maior que 30, PCR elevada e ausência de 
sinais radiológicos de destruição articular.  

B) fator reumatóide positivo, FAN positivo e 
presença de erosões articulares identificadas por 
ressonância magnética. 

C) VSH maior que 50, ausência de anticorpo 
antipeptídeo citrulinado cíclico (anti-CCP) e 
ausência de alterações radiológicas articulares. 

D) FAN negativo, anemia macrocítica e osteopenia. 
E) trombocitose, complemento total – CH50 muito 

reduzido e erosões ósseas identificadas por RX. 

62. A alteração urinária mais frequentemente observada 
em portadores de lúpus eritematoso sistêmico com 
acometimento renal é: 

A) hematúria macroscópica recorrente. 
B) proteinúria. 
C) piúria. 
D) cilindruria hemática 
E) cilindruria hialina. 

63. Sobre o tratamento da glomerulonefrite pós-
estreptocócica, é correto afirmar que: 

A) antibioticoterapia com penicilina deve ser 
precocemente instituída para reduzir o estímulo 
antigênico e prevenir recidivas. 

B) o tratamento  deve ser sintomático, com restrição 
de água e sódio, podendo ser associado 
furosemida. 

C) vasodilatadores, como a hidralazina ou o 
nitroprussiato de sódio associados a furosemida 
devem ser iniciados precocemente para o 
controle da hipertensão e do edema. 

D) corticosteróides associados a ciclofosfamida e 
plasmaférese devem ser instituídos para controlar 
a progressão para insuficiência renal. 

E) o tratamento consiste em antibioticoterapia 
associada a corticosteróides e, para os casos 
refratários, hemodiálise intermitente. 

64. São alterações radiográficas ósseas observadas no 
hiperparatireoidismo, exceto: 

A) osteopenia. 
B) desmineralização da calota craniana com aspecto 

em sal e pimenta. 
C) aumento das porções terminais dos arcos 

costais. 
D) reabsorção óssea nos locais de inserção de 

tendões e ligamentos. 
E) calcificações de tecidos moles. 

65. Assinale o grupo de agentes hipoglicemiantes que tem 
ação extrapancreática: 

A) Glimepirida, metformina e roseglitazona. 
B) Repaglinida, nateglinida e vildagliptina. 
C) Sitagliptina, glipizida e glicazida. 
D) Exenatide, nateglinida e glimepirida. 
E) Acarbose, pioglitazona e metformina. 

66. Homem de 56 anos, diabético há 16 anos, apresenta 
PA=150X100mmHg. Utiliza glibenclamida-5mg duas 
vezes ao dia e metformina-850mg três vezes ao dia. 
Avaliação laboratorial demonstra glicemia de 
jejum=140,0mg/dL, hemoglobina glicada=8,2%, 
uréia=76,0mg/dL, creatinina=1,5mg/dL e 
proteinúria+++/4. Sobre esse caso, é correto afirmar 
que: 

A) a metformina é fator de risco para o surgimento 
da nefropatia. 

B) a hipertensão arterial é o fator determinante das 
alterações renais observadas e que são 
reversíveis com sua normalização. 

C) a duração do diabetes não tem influência sobre o 
surgimento da nefropatia uma vez que o paciente 
tem bom controle do diabetes. 

D) o paciente apresenta fase inicial da nefropatia 
diabética e tem indicação de insulinoterapia. 

E) o paciente se apresenta em fase de nefropatia 
clinica, estágio IV da nefropatia diabética. 

67. Caracterizam a síndrome metabólica, exceto: 

A) obesidade abdominal, com circunferência da 
cintura maior que 102 cm para homens. 

B) hipertrigliceridemia. 
C) colesterol HDL  menor que 40mg/dL, para 

homens, e menor que 50mg/dL, para mulheres. 
D) hiperuricemia. 
E) hipertensão arterial sistêmica. 

68. O meio diagnóstico por imagem que apresenta maior 
sensibilidade para a localização das paratireóides no 
diagnóstico do hiperparatireoidismo primário é: 

A) tomografia computadorizada. 
B) ressonância nuclear magnética. 
C) ultrassonografia com Doppler colorido. 
D) cintilografia de subtração com tálio e tecnécio99. 
E) cintilografia com sestamibi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



69. Portadores de diabetes tipo1 têm menor necessidade 
diária de insulina em: 

A) hipotireoidismo. 
B) hipertireoidismo. 
C) idade puberal. 
D) acidose hipercloremica 
E) estado hiperosmolar.  

70. A administração de dose terapêutica de I-131 está 
indicada para tratar o hipertireoidismo em: 

A) adolescente com bócio volumoso. 
B) gestante no terceiro trimestre de gravidez, com 

bócio pequeno. 
C) idoso com insuficiência cardíaca e fibrilação 

atrial. 
D) mulher de 32 anos com tireoidite linfocítica 

autoimune. 
E) homem  de 50 anos com oftalmopatia infiltrativa 

grave. 
 
 
 




