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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



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

Página 2/7  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

RA
SC

U
N

H
O

RA
SC

U
N

H
O

 
 
 
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
 
 
 
A fascia lombo dorsal tem a seguinte origem: 
 
A) Músculo grande dorsal.  
B) Porção posterior da última costela. 
C) Vértebras lombares.   
D) Crista ilíaca. 
E) Bainha do músculo reto abdominal. 
 
 
 
As artérias renais originam-se da aorta abdominal ao nível do: 
 
A) Corpo da 12a vértebra torácica. 
B) Corpo da 1a vértebra  lombar.   
C) Corpo da 2a vértebra  lombar.  
D) Corpo da 3a vértebra  lombar.  
E) Corpo da 4a vértebra  lombar 
 
 

 
O que causa a dor associada à presença de calculo no ureter? 
 
A) Obstrução do fluxo de urina com distensão da cápsula 

renal.                      
B) Irritação da mucosa ureteral pelo cálculo.  
C) Peristaltismo ureteral excessivo em resposta à obstrução 

pelo cálculo.  
D) Irritação do ureter intra-mural.  
E) Extravasamento de urina de um fórnice caliceal perfurado.  

 
 
 

Hematuria pode ser distinguida de hemoglubinúria ou 
mioglobinúria através de:  
 
A) Clearance da inulina.  
B) Presença simultânea de um numero significativo de 

leucócitos.  
C) Constatação microscópica da presença de eritrócitos.  
D) Análise sorológica. 
E) Dosagem do hematócrito. 
 
 
 
Qual das doenças listadas abaixo está comumente relacionada 
a sintomas miccionais irritativos?  
 
A) Doença de Parkinson 
B) Carcinoma de células renais  
C) Divertículos de bexiga  
D) Câncer de próstata  
E) Torção testicular 
 
 
 

 
 
 

O mecanismo primário de defesa vesical é:  
 

A) Baixo pH da urina.  
B) Baixa osmolaridade da urina. 
C) A micção. 
D) Proteína de Tamm–Horsfall  (uromucoide).  
E) Muco vaginal e secreção prostática. 

 
 
 
A amostra de urina mais confiável para cultura é obtida através 
de: 
 

A) Cateterização da uretra.  
B) Aspiração de catéter.    
C) Jato urinário médio.                     
D) Aspiração suprapubica. 
E) Preparação periuretral anti-séptica.  
 
 
 

O primeiro evento do ato da micção é: 
 

A) Relaxamento do colo vesical.     
B) Relaxamento da próstata e cápsula prostática.     
C) Relaxamento do esfíncter estriado externo.  
D) Contração do corpo da bexiga.     
E) Contração do trígono vesical.  

 

 
 
Uma indicação clara para o estudo urodinâmico inclui todos 
os processos mórbidos abaixo, com exceção de: 

 
A) Persistência de obstrução do trato urinário baixo(LUTS) a 

despeito de tratamento apropriado.    
B) Pacientes nos quais a terapia possa produzir efeitos 

danosos.  
C) Mulheres com incontinência urinária mista que realizaram 

procedimentos anti-incontinência prévios.  
D) Pacientes com lesão medular.     
E) Crianças com enurese noturna monossintomática. 
 

 
 
Entre os fatores facilitadores da migração do cálculo ureteral, 
destacam-se:  
 

A) Aumento da pressão hidrostática proximal ao cálculo e 
relaxamento do ureter na região do cálculo. 

B) Aumento da pressão hidrostática proximal ao cálculo e 
contração do ureter na região do cálculo . 

C) Queda da pressão hidrostática proximal ao cálculo e 
relaxamento do ureter na região do cálculo.    

D) Queda da pressão hidrostática proximal ao cálculo e 
contração do ureter na região do cálculo.    

E) Queda da pressão contráctil proximal ao cálculo e 
contração do ureter na região do cálculo.  

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25
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Qual das afirmações abaixo é válida universalmente para o 
câncer da próstata?  
 
A) É o câncer mais frequentemente diagnosticado no homem.  
B) É o câncer com maior faixa de mortalidade.  
C) É mais comum em países do Norte da Europa do que no 

Sul da Europa. 
D) É de origem inteiramente genética. 
E) Tem como forma preferencial de tratamento na fase 

inicial a quimioterapia. 
 
 
 

A variação da incidência do câncer da próstata e a mudança 
das características histológicas dos casos novos  de avançado 
para não avançados devem-se a qual dos fatores abaixo?  
 

A) Um aumento na prevalência do câncer da próstata.   
B) O uso universal dos programas de “screening” para câncer 

de próstata. 
C) Mudança na agressividade do câncer da próstata.  
D) Um aumento no tratamento do câncer de próstata.   
E) A utilização precoce de agentes anti-neoplasicos não 

hormonais. 
 
 
 

De que maneira acredita-se que a hereditariedade no câncer de 
próstata seja transmitida?   
 
A) Autossômico dominante com alta penetração. 
B) Autossômico recessivo. 
C) Ligado ao cromos soma X.  
D) Autossômico dominante com baixa penetração. 
E) Autossômico não recessive. 
 
 
 

Por qual das razões citadas abaixo a finasterida é considerada 
um agente controvertido de quimioprevenção no câncer de 
próstata? 
 
A) Bloqueia a atividade de receptores androgênicos.    
B) Leva ao aumento dos níveis intraprostáticos de 

testosterona. 
C) Leva à diminuição dos níveis de dihidrotestosterona.   
D) Ensaios clínicos com o agente demonstraram alta 

toxicidade. 
E) Verificou-se uma elevação da incidência do câncer da 

adrenal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Qual a incidência relatada de incontinência urinária pós 
prostatectomia radical na maioria dos centros com grande 
experiência nesse tipo de cirurgia?  
 
A) 0% a 10%. 
B) 20% a 30%.   
C) 40% a 50%.  
D) 60% a 70%.   
E) 80% a 90%. 
 
 
 

Na classificação da Sociedade Internacional de Continência 
sobre disfunção miccional, o que significa o termo detrusor 
instável?   
 
A) A presença de contrações involuntárias do derusor durante 

a fase de enchimento que são espontâneas.    
B) A presença de contrações involuntárias do derusor durante 

a fase de enchimento que são provocadas.    
C) A presença de contrações involuntárias do derusor durante 

a fase de enchimento que são devidas a doença neurológica.   
D) presença de contrações involuntárias do derusor durante a 

fase de enchimento que não são devidas a doença 
neurológica.. 

E) Ausência de aumento significativo de pressão detrusora 
durante a fase de enchimento vesical em paciente psicótico.   

       
 
 

Com relação à prevalência em especimens de autópsia da HBP 
ou hiperplasia estromoglandular da próstata, qual das seguintes 
afirmativas está correta?    
 
A) É comumente encontrada em homens de todas as idades.  
B) Não é comumente encontrada em homens com idade 

inferior a 30 anos. 
C) É encontrada em 100% dos homens a partir dos 40 anos de 

idade.  
D) Em virtude da falta de uma definição de hiperplasia 

estromoglandular comparações internacionais são 
impossíveis.  

E) É raro o achado de câncer concomitante em homens com 
idade inferior a 50 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
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O mecanismo definitivo de ação da Serenoa repens é: 
 
A) Inibição da 5α–redutase.   
B) Inibição da ciclo oxidase .   
C) Inibição da lipoxigenase. 
D) Inconclusivo. 
E) Inibição de terminações beta-adrenérgicas 
 
 
 
Qual das seguintes afirmativas é verdadeira com relação ao 
câncer urotelial (células transicionais) associado ao uso do 
fumo e/ou exposição a agentes carcinogênicos industriais?    
 
A) Eles tendem a ser muito mais agressivos do que  os que 

ocorrem em pacientes que não tenham sofrido tais 
exposições. 

B) São mais indolentes do que os que ocorrem em pacientes 
não expostos aos citados fatores.     

C) São tão indolentes ou agressivos quanto os que ocorrem 
nos pacientes que não sofreram tais exposições. 

D) São menos frequentemente associados com anormalidades 
do gen p53 do que os pacientes não expostos a estes 
fatores. 

E) São provavelmente causados pelo mesmo agente 
carcinogênico, a acroleina.  

 
 
 
 
Qual das seguintes afirmativas é verdadeira com relação ao 
carcinoma do úraco?  
 
A) É usualmente carcinoma de células transicionais.    
B) Se não for metastático é melhor tratado por cistectomia 

parcial.   
C) Responde bem à radioterapia.   
D) É usualmente adenocarcinoma. 
E) É usualmente carcinoma de células escamosas. . 
 
 
 
 
Qual das seguintes afirmativas é verdadeira com relação à 
hematúria causada por câncer de bexiga? 
 
A) Está sempre acompanhada de desconforto e micção 

dolorosa.  
B) É intermitente. 
C) O corre numa minoria de pacientes com câncer de bexiga.  
D) Causa anemia com muita freqüência.    
E) Quando é macroscópica ocorre primariamente somente no 

na fase inicial da micção.  
 
 
 
 

 
 
 

Qual o principal componente da soja que é tido com fator 
protetor de câncer? 
 
A) Genisteina. 
B) Licopeno. 
C) Selênio. 
D) Vitamina E. 
E) Vitamina B12. 

 
 
 

Qual o risco estimado de um homem desenvolver um câncer de 
próstata, clinicamente detectável, durante toda a vida? 

  
A) 5% a 10%. 
B) 15% a 20%. 
C) 30% a 35%. 
D) 50% a 55%.  
E) >75%. 
 
 
 

Indique a principal vantagem técnica da prostatectomia 
perineal entre as mencionadas abaixo 
 

A) O complexo da veia dorsal pode ser seccionado sob visão 
direta.  

B) Fácil acesso e exposição dos linfonodos pélvicos.  
C) Fácil acesso e exposição do ápice prostático. 
D) Evita a necessidade de fechamento hermético da ferida.   
E) Não necessita de um assistente familiarizado com o 

procedimento.   
 
 
 

Qual o percentual aproximado de resposta objetiva à mono 
terapia com interleucina-2 em pacientes com carcinoma de 
células renais metastático? 
 
A) 5%.   
B) 10%.   
C) 15%. 
D) 20%. 
E) 25%. 
 
 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40




