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Cargo: Médico Nefrologista 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05: 
 
O sertanejo (III) – Os sertões 
 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo 
exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.  

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela 
o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a 
estrutura corretíssima das organizações atléticas. 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, 
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem 
firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a 
translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 
normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá 
um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, 
recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que 
encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras 
com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando 
sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, 
não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num 
bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico 
os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo 
motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou 
travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — 
de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio 
instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos 
grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma 
simplicidade a um tempo ridícula e adorável. 

É o homem permanentemente fatigado. 
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em 

tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar 
desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência 
constante à imobilidade e à quietude. 

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é 
mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. 
Naquela organização combalida operam-se, em segundos, 
transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer 
incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O 
homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, 
novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, 
sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e 
forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa 
instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e 
da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o 
aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num 
desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. 
Euclides da Cunha 
 
01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à 

expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”: 
a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial 

do autor. 
b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial 

do autor. 
c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele é 

um forte. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a 

força do sertanejo se revela:  
a) Quando precisa, embora raramente aconteça. 
b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de 

reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e 
determinado na realização de seus intentos. 

c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do 

sertanejo.   
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas 

pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador 

de um titã. 

b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.  
c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de 

um titã. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões utilizadas 

pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo: 
a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza. 
b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza. 
c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito que 

pode ser percebido no discurso do autor: 
a) Preconceitos relacionados ao aspecto social. 
b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico. 
c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas por derivação parassintética: 
a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar. 
b) Alistar; dentista; jogador; refresco. 
c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas de composição por justaposição:  
a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão. 
b) Planalto; vaivém, embora; girassol. 
c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada 

Adverbial Temporal: 
a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo. 
b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. 

Fonseca Fernandes). 
c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada 

Sindética Adversativa: 
a) Tens razão, contudo não te exaltes. 
b) A doença vem a cavalo e volta a pé. 
c) Venha agora ou perderá a vez. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal: 
a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade. 
b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália. 
c) A multidão vociferava ameaças. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo 

agradar: 
a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar-lhe. 
b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradá-lo. 
c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da 

palavra amor: 
a) Maria morria de amor pelo Xavier. 
b) Maria morria de amar pelo Xavier. 
c) Maria morria de amores pelo Xavier. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado 

da vírgula:  
a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó. 
b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó. 
 



2 

 

c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16. 
 
Ai, dona fea! Fostes-vos queixar  
porque vos nunca louv’en em meu trobar  
mais ora quero fazer un cantar  
en que vos loarei toda via;  
e vedes como vos quero loar:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, se Deus mi pardon,  
pois avedes (a) tan gran coraçon  
que vos eu loe, en esta razon  
vos quero já loar toda via;  
e vedes qual será a loaçon:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, nunca vos eu loei  
en meu trobar, pero muito trobei;  
mais ora já un bon cantar farei,  
en que vos loarei toda via;  
e direi-vos como vos loarei:  
dona fea, velha e sandia! 

Joan Garcia de Guilhade 
 
14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu 

lírico se refere a mulher para quem canta: 
a) Como vos quero loar. 
b) Tan gran coraçon. 
c) Dona fea. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa 

feita pela mulher: 
a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não 

foi de seu agrado. 
b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

para declarar-lhe sua admiração. 
c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, por 

falta de admiração. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu 

lírico se refere: 
a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a 

todo momento. 
b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja 

mencionado. 
c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é 

mencionado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
Conhecimentos Específicos 

 
17. Em relação aos conceitos básico de anatomia renal, assinale a 

alternativa correta: 
a) O folheto interno da cápsula de Bowman está aderido às alças 

capilares e é formado por uma camada celular uniforme, 
chamados podócitos. 

b) O conjunto de células justaglomerulares com a mácula densa 

forma o aparelho justaglomerular, fundamental para o chamado 
feedback tubuloglomerular. 

c) Os glomérulos são envolvidos pelos corpúsculos de Malpighi, 

que possui 2 folhetos: o visceral e o parietal. 
d) A denominada membrana glomérulo-capilar é composta pela 

membrana basal e pelas fendas de filtração dos podócitos 
(epitélio visceral). 

 
18. Em relação à vascularização renal, assinale a alternativa 

correta: 
a) A partir da artéria renal, o 3º grau de ramificação arterial é a 

interlobular. 
b) Os vasos retos são projeções das arteríolas aferentes para 

irrigação da medular renal. 

c) Como a estrutura anatômica do tecido renal mais periférica é o 

córtex renal, esta região é a mais sensível a pequenas 
alterações de perfusão. 

d) São as arteríola eferentes que, em última análise, nutrem o 

parênquima do córtex renal com sangue arterial. 
 
19. Sobre o uso da acetazolamida, um diurético popularizado como 

DIAMOX, assinale a alternativa correta: 
a) Atua inibindo o carreador Na-Cl na membrana luminal das 

células do túbulo contorcido distal. 
b) Bloqueia a bomba de NaK-ATPase da membrana basolateral da 

alça de Henle. 
c) Inibe a anidrase carbônica, inibindo a reabsorção de bicarbonato 

junto com a reabsorção de sódio no túbulo contorcido proximal. 
d) Age no túbulo coletor cortical, controlando a reabsorção distal de 

sódio e a secreção de potássio e H+. 
 
20. Em relação às doenças dos glomérulos, em especial a 

Glomerulonefrite Aguda (ou Síndrome Nefrítica), analise as 
afirmativas a seguir: 
I. A hematúria da síndrome nefrítica é do tipo “dismórfica” 
II. O achado de hematúria dismórfica no sedimento urinário indica 
lesão glomerular. 
III. O achado de cilindros hemáticos no sedimento urinário indica 
lesão glomerular. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
21. Espera-se que os níveis de potássio no sangue de criança 

portadora de GNPE (glomerulonefrite pós-estreptocócica) com 
edema, hematúria e hipertensão arterial estejam: 
a) Normais. 
b) Reduzidos. 
c) Elevados. 
d) Reduzidos na fase aguda e elevados na fase crônica. 

 
22. É indicação de biopsia renal em paciente portador de GNPE 

(glomerulonefrite pós-estreptocócica), EXCETO: 
a) Ausência de evidências clínicas ou sorológicas de doença 

sistêmica. 
b) Oligúria por mais de 1 semana. 
c) Hipocomplementenemia que não melhora em até 8 semanas. 
d) Complemento sérico normal.  

 
23. Em relação ao uso de antibióticos na GNPE (glomerulonefrite 

pós-estreptocócica), assinale a alternativa correta: 
a) Existe benefício do uso de antibióticos para um quadro de 

GNPE. 
b) A antibioticoterapia precoce, em um quadro de infecção 

estreptocócica, não previne o aparecimento de GNPE. 
c) Não está indicado o tratamento com antibióticos para aqueles 

que se apresentam com GNPE. 
d) Existe, assim como na febre reumática, a necessidade de 

usarmos antibioticoterapia profilática para todos os que 
desenvolveram algum dia um episódio de GNPE. 

 
24. São características básicas da Síndrome Nefrótica, EXCETO: 
a) Hiperalbuminemia. 
b) Proteinúria maior que 3,5g/24h ou maior que 50mg/kg/24h na 

criança. 
c) Edema. 
d) Hiperlipidemia  / Lipidúria. 

 
25. O estado de hipercoagulabilidade da Síndrome Nefrótica 

frequentemente resulta em trombose venosa profunda (TVP), 
especialmente das veias renais. Devemos suspeitar de trombose 
da veia renal nos seguintes casos, EXCETO: 
a) Varicocele do lado esquerdo. 
b) Manutenção do padrão de proteinúria. 
c) Redução inexplicada do débito urinário. 
d) Hematúria macroscópica.  
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26. A Doença por Lesão Mínima (DLM) é responsável por 80% de 

todas as causas de Síndrome Nefrótica em crianças. São 
condições classicamente associadas à DLM, EXCETO: 
a) Linfoma de Hodgkin. 
b) Síndrome de Swyer-James. 
c) Derivados do ácido propiônico. 
d) AINE. 

 
27. Em relação à doença de Berger, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
a) É a glomerulopatia primária mais frequente de todas. 
b) O mecanismo de lesão ocorre por deposito de IgA no mesângio. 
c) O diagnóstico é firmado em 90% dos pacientes por biópsia de 

pele do antebraço, onde ocorre depósito de IgA na derme. 
d) São condições associadas a cirrose hepática, doença celíaca, 

dermatite herpetiforme. 
 

28. São prenúncios de mau prognóstico na doença de Berger, 

EXCETO: 
a) Presença de hematúria macroscópica. 
b) Hipertensão arterial. 
c) Glomeruloesclerose, crescentes e atrofia tubular. 
d) Idade avançada quando do diagnóstico. 

 
29. A Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU) é a causa mais comum 

de insuficiência renal aguda intrínseca em crianças menores de 4 
anos. Sobre a SHU, identifique a alternativa INCORRETA: 
a) A fisiopatogenia ocorre por lesão endotelial, levando a formação 

de microtrombos. 
b) As principais condições associadas são gastroenterite por E. 

Coli (verotoxina), puerpério e Lupus. 
c) É muito comum em crianças pequenas. 
d) Suas características marcantes são insuficiência renal aguda 

poliúrica, anemia hemolítica e trombocitose. 
 

30. Em relação às principais doenças sistêmicas que acometem o 

glomérulo e seus respectivos tipos de lesão, identifique a 
alternativa que contem a associação correta: 
a) Hipertensão Arterial – Glomeruloesclerose nodular ou difusa. 
b) Diabetes mellitus – Glomeruloesclerose Focal e Segmentar 

secundária. 
c) Artrite Reumatoide – Lesão Mínima. 
d) Púrpura de Henoch-Schonlein – nefropatia mesangial por IgA. 

 
31. A fração excretória de sódio pode auxiliar na diferenciação 

entre Azotemia Pré-renal versus Necrose Tubular Aguda. Seu valor 
de corte na diferenciação da Azotemia Pré-renal versus Necrose 
Tubular Aguda é, respectivamente: 
a) < 1 % e > 1 % 
b) > 1 % e < 1 % 
c) > 35% e < 15% 
d) <35% e > 50% 

 
32. A síndrome da lise tumoral costuma se manifestar durante ou 

1-5 dias após a quimioterapia, podendo ocorrer grave hipercalemia, 
hiperfosfatemia e hipocalcemia. São medidas terapêuticas na 
síndrome da lise tumoral, EXCETO: 
a) Alopurinol. 
b) Bicarbonato de sódio. 
c) Hidratação venosa generosa. 
d) Rasburicase. 

 
33. Sobre a nefrite intersticial aguda, analise as afirmativas a 

seguir: 
I.  O quadro clínico é o mesmo da insuficiência renal pré-renal: 
insuficiência renal aguda oligúrica. 
II. Os achados laboratoriais mais característicos são: piúria à custa 
de eosinófilos, cilindros leucocitários no EAS e fração de excreção 
do sódio > 1%. 
III. Se a causa da nefrite intersticial aguda for sulfa, deve-se 
prescrever um diurético sulfonamídico, tipo ácido etacrínico. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I.  
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

34. Dentre as principais causas de necrose de papila estão, 

EXCETO: 
a) Nefropatia por analgésicos. 
b) Anemia Falciforme. 
c) Pancreatite. 
d) Pielonefrite. 

 
35. Sobre a necrose de papila, analise as afirmativas a seguir: 

I. Manifesta-se clinicamente por quadro súbito e inexplicável de 
febre e cólica renal associado a hematúria e proteinúria em 
paciente com fator de risco. 
II. Existe relação direta com pielonefrite. 
III. O melhor exame complementar para o diagnóstico é a urografia 
excretora. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I.  
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
36. Sobre a acidose tubular renal tipo II, assinale a alternativa 

correta: 
a) A origem do problema está na incapacidade de acidificar a urina. 
b) O tratamento se faz com citrato de potássio (ou bicarbonato) em 

baixas doses. 
c) A principal doença causadora em adultos é o Mieloma Múltiplo. 
d) Após o teste de cloreto de amônia, o pH urinário permanece 

acima de 5,3. 
 

37. A síndrome de Fanconi traduz um distúrbio generalizado das 

funções reabsortivas do néfrom proximal. Sobre esta entidade, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Ocorre glicosúria sem hiperglicemia. 
b) Ocorre hipofosfatúria levando a hiperfosfatemia e ao raquitismo 

ou osteomalácea. 
c) Ocorre aminoacidúria generalizada. 
d) Ocorre hiperuricosúria levando a hipouricemia. 

 
38. Em relação à nefropatia plúmbica, analise as afirmativas a 

seguir: 
I. O saturnismo causa uma lesão tubular proximal, associado a 
nefrite intersticial com fibrose renal progressiva. 
II. O diagnóstico deve ser feito dosando-se o chumbo sérico, que 
deve estar acima de 60-80 microg %. 
III. Não existe tratamento eficaz na literatura atual. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I.  
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
39. São considerados fatores de risco para hipertensão 

renovascular, que devem fazer o médico assistente levantar a 
hipótese desta entidade, EXCETO: 
a) Início abrupto, precoce ou tardio, da hiperetensão: antes dos 30 

ou após os 50 anos. 
b) Hipertensão refratária. 
c) Sopro abdominal sistodiastólico. 
d) Melhora da função renal com o uso de IECA. 

 
40. Em relação à hipertensão renovascular, analise as afirmativas 

a seguir: 
I. Está indicado o uso de IECA nos casos de estenose bilateral da 
artéria renal. 
II. Para os casos de aterosclerose da artéria renal, a 
revascularização está indicada na hipertensão acelerada maligna. 
III. Alterações sugestivas em exames complementares são: 
assimetria do tamanho renal (ultrassonografia), hipocalemia e 
alcalose metabólica. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I.  
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 




