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Caderno de Prova ’G07’, Tipo 001

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Língua Portuguesa

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 6, baseie-se no texto abaixo.

[Um documentário britânico]

No início dos anos 1980, uma equipe da TV BBC britânica veio ao Brasil gravar um documentário sobre as condições de vida 

numa favela do Rio de Janeiro. A ideia era mostrar de forma hiper-realista, no melhor estilo “câmera invisível” da tradição an

glo-americana de reportagem, um dia na vida de uma jovem favelada. A intenção era explorar ao máximo as chagas abertas e a 

penúria do dia a dia na favela, as condições aviltantes da vida no morro.

Acontece que a eleita para servir de fio condutor do programa personificava a negação viva de toda a carga de sombra e 

amargura que o registro clínico de seu cotidiano na favela nos faria esperar dela. A moça, porém, em meio à pobreza, irradiava uma 

energia alegre e espontânea, uma satisfação íntima consigo mesma e uma sensualidade exuberante que jamais se encontrariam 

numa inglesa de sua idade, não importando a classe social. Embora tivesse razões de sobra para queixar-se do destino e viver na 

mais espessa melancolia, ela esbanjava alegria de viver por todos os poros e arrancava luz das trevas com sua vitalidade interior.

Inesquecível é a cena em que a moça ia buscar água numa bica distante de casa e, para o desconcerto da equipe da BBC, 

voltava carregando o balde pesado equilibrado na cabeça e... cantando! A relação assim estabelecida entre o barraco pobre e objetivo 

e o alegre palácio interior dá o que pensar. Pelo menos terá feito pensar muito os jornalistas britânicos que vieram para fazer uma 

reportagem e fizeram outra.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 160-161)

1. O objetivo que trouxe ao Rio de Janeiro os profissionais da BBC

(A) foi parcialmente alcançado, pois a jovem moradora da favela não deixou de expor o otimismo brasileiro, reconhecido 
internacionalmente.

(B) remodelou-se durante a reportagem, já que as atitudes da jovem convenceram a equipe de jornalistas que a prioridade 
deveria ser outra.

(C) frustrou-se pelo fato de que o hiper-realismo da reportagem planejada consistia em se ater aos aspectos mais negativos da 
vida na favela.

(D) desviou-se do plano original, de vez que as mazelas sociais a serem destacadas eram menores do que as imaginadas 
pela equipe de jornalistas.

(E) mostrou-se inócuo, pois a personalidade da moça impedia qualquer visibilidade para os aspectos negativos da rotina de 
uma favela.

2. Estes dois segmentos expressam comportamentos ou atributos relativos à jovem moradora da favela não previstos pelos 
jornalistas britânicos:

(A) fio condutor do programa -  no melhor estilo “câmera invisível”.

(B) carga de sombra e amargura -  registro clínico de seu cotidiano.

(C) as chagas abertas e a penúria -  na mais espessa melancolia.

(D) arrancava luz das trevas -  as condições aviltantes da vida no morro.

(E) palácio interior-irradiava uma energia alegre e espontânea.

3. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em:

(A) mostrar de forma hiper-realista (1o parágrafo) = figurar de modo sensacionalista.

(B) as condições aviltantes da vida (1o parágrafo) = os subterfúgios indignos da rotina.

(C) registro clínico de seu cotidiano (2o parágrafo) = interpretação analítica do seu dia a dia.

(D) Embora tivesse razões de sobra (2o parágrafo) = Ainda que lhe sobejassem motivos.

(E) para o desconcerto da equipe (3o parágrafo) = a fim de desnortear o grupo.
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4. Há transposição de uma voz verbal para outra e pleno atendimento das normas de concordância no seguinte caso:

(A) uma equipe de repórteres britânicos visitaria a favela / a equipe dos repórteres britânicos teriam visitado a favela.

(B) os costumes do dia a dia da favela seriam documentados / documentariam o cotidiano habitual de uma favela.

(C) a jovem personificava o contrário das expectativas / eram opostas as expectativas que personificavam a jovem.

(D) uma energia incontrolável era a marca dos gestos da jovem / a jovem marcava os gestos que não controlavam sua 
energia.

(E) o autor estabelece uma relação entre um barraco e um palácio / o autor faz ver a relação que estabelece um barraco e um 
palácio.

5. É clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

(A) Não contava a equipe de jornalistas em que a moça da favela intervisse com sua alegria na reportagem programada para 
ser de denúncia.

(B) Tipicamente europeus os jornalistas britânicos achavam que era impossível haverem expansões de alegria num cenário 
como os de uma favela.

(C) Aos jornalistas britânicos não ocorreu que os modos da jovem moradora da favela transcendessem as expectativas iniciais 
da reportagem.

(D) Talvez lhes tenha parecido excessivos os rompantes de alegria com que a jovem da favela não se continha diante dos 
jornalistas britânicos.

(E) A sensualidade da moça não se restringia sob o peso dos fatos que deveriam deprimir-lhe, mas que pelo contrário, nela se 
irradiavam com alegria.

6. A substituição do elemento sublinhado pelo que vem entre parênteses não altera o sentido nem implica incorreção na seguinte 
frase:

(A) A moça voltava cantando, para o desconcerto da equipe = desnorteando a

(B) O balde pesava-lhe na cabeça mas ela cantava = sobrecarregava-a sua cabeça

(C) Os traços de sensualidade evidenciavam sua disposição para a vida = mostravam-na imbuída

(D) Aos jornalistas espantou a força de viver daquela jovem = admoestou-lhes o ímpeto inato

(E) Ao barraco pobre pode corresponder a força do palácio interior = mostra-se análoga a investida

Atenção: Para responder às questões de números 7 a 10, baseie-se no texto abaixo.

[Para onde vão as palavras]

Como se sabe, a palavra durante algum tempo foi obrigada a recuar diante da imagem, e o mundo escrito e impresso diante do 
falado na tela. Tiras de quadrinhos e livros ilustrados com um mínimo de texto hoje não se destinam mais somente a iniciantes que 
estão aprendendo a soletrar. De muito mais peso, no entanto, é o recuo da notícia impressa em face da notícia falada e ilustrada. A 
imprensa, principal veículo da esfera pública no século X IX  assim como em boa parte do século XX, dificilmente será capaz de 

manter sua posição no século XXI.

Mas nada disso pode deter a ascensão quantitativa da literatura. A rigor, eu quase diria que -  apesar dos prognósticos 

pessimistas -  o mais importante veículo tradicional da literatura, o livro impresso, sobreviverá sem grande dificuldade, com poucas 
exceções, como as das enciclopédias, dos dicionários, dos compêndios de informação etc., os queridinhos da internet.

(Adaptado de: HOBSBAWM, Eric. Tempos fraturados. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 29-30.)

7. Ao fazer um prognóstico da situação da literatura em nosso século, o autor acredita que ela

(A) perderá toda a sua qualidade artística, em função dos critérios quantitativos pelos quais se orientará.

(B) sobreviverá graças aos recursos visuais que pouco a pouco substituirão o espaço dos textos.
(C) assimilará recursos da internet que a farão recuperar seu prestígio como a arte mais querida de todas.

(D) sofrerá com o contínuo desprestígio das palavras, que desde o século X IX  cedem lugar para as imagens.

(E) permanecerá representada pelos livros impressos, à exceção dos dicionários e publicações similares.
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8. A expressão A rigor, eu quase diria que (2° parágrafo) deve ser entendida, no contexto, com o mesmo sentido que tem a 

expressão:

(A) Por outro lado, devo convir que.

(B) Talvez eu possa mesmo asseverar que.

(C) Ainda assim, quase posso afiançar que.

(D) Para ser exato, estou para afirmar que.

(E) Pensando bem, eu deveria estar dizendo que.

9. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na seguinte frase:

(A) Entre as várias atrações que (conter) um livro, uma é a de tornar-se um objeto do afeto de quem o possui.

(B) Se há imagens pelas quais se (deixar) prender um espectador, há palavras que encantam um leitor.

(C) Quando há num livro imagens excessivas, que (contaminar) um texto, as palavras saem desvalorizadas.

(D) A despeito de (haver) nele figuras demais, esse livro infantil atrai também um leitor adulto.

(E) Aos frequentadores da internet (atrair) sobretudo o volume de informações que nela circulam.

10. Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:

(A) A menos que, por um milagre, as velhas enciclopédias sobrevivessem, os jovens de hoje, já acostumados com a rapidez, 
encontrariam nelas, certamente, um desafio para a sua paciência, quando as fossem consultar.

(B) A menos que por um milagre, as velhas enciclopédias sobrevivessem, os jovens de hoje já acostumados, com a rapidez, 
encontrariam nelas certamente, um desafio para a sua paciência, quando as fossem consultar.

(C) A menos que por um milagre, as velhas enciclopédias, sobrevivessem, os jovens de hoje já acostumados com a rapidez 
encontrariam nelas, certamente um desafio, para a sua paciência, quando as fossem consultar.

(D) A menos que por um milagre as velhas enciclopédias sobrevivessem, os jovens de hoje, já acostumados, com a rapidez 
encontrariam nelas, certamente, um desafio, para a sua paciência quando as fossem consultar.

(E) A menos, que por um milagre, as velhas enciclopédias sobrevivessem os jovens de hoje, já acostumados com a rapidez, 
encontrariam, nelas, certamente, um desafio para a sua paciência, quando as fossem consultar.

Matemática e Raciocínio Lógico

11. Considere os números inteiros de 1 até 1 000. A porcentagem desses números que são múltiplos de 11 é

(A) 7%

(B) 12,4%

(C) 9%

(D) 10,4%

(E) 11%

12. Para numerar manualmente, de 1 até 140, um caderno de 140 páginas, o número de vezes que o algarismo 1 deve ser escri-
to é

(A) 75

(B) 70

(C) 78

(D) 82

(E) 67
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13. No caixa de uma loja, ocorreram seis operações sucessivas que são as descritas a seguir:

1. O cliente A pagou uma quantia igual à quantia que havia no caixa;
2. O gerente retirou 100 reais para pagar um fornecedor;
3. O cliente B pagou uma quantia igual à quantia que havia no caixa;
4. O gerente retirou mais 100 reais para pagar outro fornecedor;
5. O cliente C pagou uma quantia igual à quantia que havia no caixa;
6. O gerente retirou mais 100 reais para pagar mais um fornecedor e o caixa ficou sem dinheiro algum.

A quantia que havia no caixa no início, imediatamente antes da primeira dessas operações, era

(A) R$ 125,50

(B) R$ 87,50

(C) R$ 175,00

(D) R$ 75,50

(E) R$ 125,00

14. Considere como verdadeiras as premissas seguintes, mesmo que sejam absurdas.

-  Todo canadense tem antepassados ingleses.

-  Todo inglês tem antepassados saxões.

-  Existem alemães com antepassados ingleses.

De acordo com as premissas dadas, entre as sentenças seguintes, a única FALSA é:

(A) Todo canadense tem antepassados saxões.

(B) Alguns alemães têm antepassados saxões.

(C) Quem não tem antepassados saxões não é inglês.

(D) Nenhum alemão tem antepassados saxões.

(E) Quem não tem antepassados ingleses não é canadense.

Noções de Informática

15. Por padrão, as extensões de arquivos conhecidos e ocultos não são exibidas nos nomes de arquivos apresentados no 
Explorador de Arquivos ou na Área de trabalho do Windows 10. Existem diferentes formas para configurar a apresentação das 
extensões de arquivos, sendo uma delas, por meio do

(A) clicar do botão direito do mouse sobre a Barra de ferramentas > ticar em Mostrar extensões de nomes de arquivos.
(B) Explorador de Arquivos > menu Início > ticar em Mostrar extensões de nomes de arquivos.
(C) clicar do botão direito do mouse na Área de trabalho > na janela que aparece clicar em Exibir > ticar em Mostrar extensões 

de nomes de arquivos.
(D) Explorador de Arquivos > menu Exibir > ticar a opção Extensões de nomes de arquivos.
(E) clicar do botão direito do mouse na janela do Explorador de Arquivos > na janela que aparece clicar em Exibir > ticar em 

Mostrar extensões de nomes de arquivos.

16. O trecho de planilha abaixo foi editado no Microsoft Excel 2010, em português, e apresenta a quantidade existente de cada um 
dos itens de um estoque. Quando há o -  (traço) na quantidade significa que não há aquele item no estoque.

W\ A B
1 Item Quantidade
2 1 10
3 2 -
4 3 5
5 4 -
6 5 5
7

Considerando que a fórmula: =CONT.NÚM(B2:B6) foi inserida na célula B7, esta célula apresentará:

(A) 20
(B) #N/D
(C) 5
(D) #VALOR!
(E) 3

____________________________________ Caderno de Prova 'G07', Tipo 001 IIIIIIIIIM
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17. Os ícones abaixo apresentados representam alguns dos recursos da plataforma G Suite.

I Caderno de Prova W ,  Tipo 001

I I I  I I I

Os ícones I , I I  e I I I  representam, respectivamente, os recursos

(A) Documentos, Agenda e Chat.

(B) Formulários, Planilha e Agenda.

(C) Documentos, Planilhas e Apresentações.

(D) Formulários, Agenda e Documentos.

(E) Documentos, Formulários e Agenda.

Legislação Aplicada ao MPPE

18. Jurema, de perfil autoritário, estabeleceu união estável com Amelly, caracterizada por uma relação de poder e submissão, nunca 
aceitando a ideia de que sua companheira (vulnerável e submissa) trabalhasse fora de casa. Ao descobrir que Amelly 
participaria de uma entrevista de emprego, Jurema destruiu todos os documentos pessoais de sua companheira, bem como 
escondeu seus objetos de trabalho, mantendo-os consigo, a fim de que ela não participasse da entrevista nem conseguisse 
demonstrar aptidão com os instrumentos necessários para realizar o ofício para o qual poderia ser contratada. Nesse caso, para 
efeitos da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) a violência doméstica contra mulher

(A) estará caracterizada apenas se Amelly comprovar que a conduta de Jurema lhe causou dano emocional e diminuição da 
auto-estima, não havendo, neste caso, previsão de determinação liminar pelo juiz.

(B) não está caracterizada, pois foi praticada por pessoa do sexo feminino.

(C) não está caracterizada, pois a referida lei não abrange a violência patrimonial.

(D) está caracterizada, constituindo uma das formas de violação dos direitos humanos, não havendo, entretanto, na referida 
lei, previsão de determinação liminar pelo juiz em casos de violência patrimonial.

(E) está caracterizada, constituindo uma das formas de violação dos direitos humanos, podendo o juiz determinar, liminar
mente, a restituição de bens à Amelly.

19. Djalma, funcionário público, não poderia, por falta de competência, responsabilizar Heloísa, sua subordinada, por infração por 
ela praticada no exercício do cargo e por ele vista, sendo que, por indulgência, Djalma não levou o fato ao conhecimento de 
mais ninguém. Nesse caso, uma vez descoberta por outros meios a existência do fato narrado, de acordo com o Código Penal, 
considerando apenas as informações fornecidas, Djalma

(A) não responderá por nenhum crime, pois ele não tinha competência para responsabilizá-la.

(B) responderá pelo crime de condescendência criminosa, para o qual é prevista a pena de detenção de quinze dias a um 
mês, ou multa.

(C) responderá pelo crime de prevaricação, para o qual é prevista a pena de quinze dias a um mês e multa.

(D) responderá pelo crime de condescendência criminosa, devendo a pena ser aumentada de um terço em razão de não ter 
levado o fato ao conhecimento da autoridade competente por indulgência.

(E) responderá pelo crime de prevaricação, devendo a pena ser aumentada de um terço em razão de não ter levado o fato ao 
conhecimento da autoridade competente por indulgência.

20. Com relação especificamente aos servidores à disposição do Ministério Público de Pernambuco, de acordo com a Lei
no 12.956/2005 e suas alterações posteriores (Dispõe Sobre os Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo do MPPE), é correto
afirmar que

(A) devem ter vínculo efetivo ou empregatício com a Administração Pública apenas nas esferas federal ou estadual, sendo 
permitido ao Ministério Público de Pernambuco requisitar servidores municipais contratados temporariamente.

(B) podem ter vínculo efetivo ou empregatício com a Administração Pública em qualquer das esferas, sendo permitido ao 
Ministério Público de Pernambuco requisitar servidores exclusivamente comissionados.

(C) só poderão ser colocados à disposição do Ministério Público de Pernambuco mediante requisição do Procurador-Geral de 
Justiça, observada a necessidade do serviço.

(D) devem ter vínculo efetivo ou empregatício com a Administração Pública apenas nas esferas federal ou estadual, sendo 
vedado ao Ministério Público de Pernambuco requisitar servidores exclusivamente comissionados ou contratados 
temporariamente.

(E) só poderão ser colocados à disposição do Ministério Público de Pernambuco mediante requisição do Corregedor-Geral do 
Ministério Público de Pernambuco.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A insuficiência renal aguda relacionada ao uso de contraste iodado endovenoso é um problema frequente em pacientes 
hospitalizados. A medida preventiva suportada por evidências de boa qualidade é

(A) soro fisiológico endovenoso.
(B) soro fisiológico e acetilcisteína endovenosos.
(C) soro fisiológico endovenoso e acetilcisteína por via oral.
(D) acetilcisteína endovenosa.
(E) acetilcisteína por via oral.

22. Dos abaixo, o perfil laboratorial mais sugestivo de câncer de próstata é

PSA total ( ng/mL) PSA livre ( ng/mL)

A 7,2 2,9
B 5,0 3,0
C 8,0 3,0
D 6,0 0,3
E 3,0 1,0

23. Concluído o uso de antibióticos, a verificação da erradicação do Helicobacter pylori pode ser feita após, aproximadamente,

(A) 1 semana.
(B) 2 meses.
(C) 1 mês.
(D) 2 semanas.
(E) 3 meses.

24. A doença que frequentemente evolui para insuficiência renal dialítica, que se associa à presença de aneurismas cerebrais 
saculares, tem como achado característico

(A) a diminuição acentuada dos rins.
(B) o aumento do tamanho dos rins.
(C) a síndrome nefrótica.
(D) a surdez neuro-sensorial.
(E) a artrite interfalangeanas distais.

25. Das abaixo, a característica clínica que fala contra a hipótese diagnóstica de síndrome do intestino irritável é

(A) o paciente ser despertado pelos sintomas.
(B) a presença de muco nas fezes.
(C) urgência para evacuar.
(D) sensação de distensão abdominal.
(E) a presença de mais de três evacuações diárias.

26. Considere a composição básica de três cálculos biliares.

I. Colesterol.

I I .  Pigmento marrom.

I I I .  Pigmento negro.

Em sistema biliar, a multiparidade, anemia falciforme e infecção bacteriana associam-se, respectivamente, às litíases

(A) I I I ,  I I  e I.

(B) I, I I  e I I I .

(C) I I ,  I  e I I I .

(D) I, I I I  e I I .

(E) I I ,  I I I  e I.

MPEPE-Anal.Min-Medicina-G07 7
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27. As diarreias por criptosporidiose

(A) devem ser tratadas com ivermectina.

(B) ocorrem somente se houver infecção pelo HIV e quando CD4 < 180/mm3.

(C) ocorrem somente se houver infecção pelo HIV e quando CD4 < 50/mm3.
(D) não definem AIDS pelos critérios do CDC (Centers for Disease Control).
(E) ocorrem em pacientes imunocompetentes.

28. A hipercalemia é um problema frequente em doença renal crônica ou aguda. Para a redução rápida do potássio sérico, a medida 
comparativamente mais eficaz é

(A) cloreto de cálcio endovenoso.
(B) gluconato de cálcio endovenoso.
(C) inalação com agonista beta adrenérgico.
(D) sulfonato de poliestireno oral.
(E) heparina não fracionada endovenosa.

29. Com frequência os quadros sincopais são avaliados por clínicos, cardiologistas e neurologistas. Das abaixo, a característica que 
diminui a probabilidade de causa cardíaca de síncope é

(A) história familiar de morte súbita.
(B) idade superior a 60 anos.
(C) sexo masculino.
(D) ausência de pródromo.
(E) episódio sincopal apenas em pé.

30. Diante de um paciente com fibrilação atrial não valvular há menos de 48 horas, a decisão sobre anticoagulação baseia-se no 
risco de embolização sistêmica e ocorrência de acidente vascular encefálico. Dos abaixo, o fator de risco com maior escore 
(CHA2DS2-VASc) é

(A) presença de insuficiência cardíaca.
(B) idade superior a 75 anos.
(C) presença de hipertensão arterial.
(D) presença de diabetes mellitus.
(E) sexo feminino.

31. Um grupo de pacientes apresentou sintomas relacionados a elevação paroxística de pressão arterial durante procedimentos 
diagnósticos como colonoscopia, indução anestésica, cirurgia ou com uso de propranolol. Na investigação desses casos, o 
exame mais indicado é a dosagem de

(A) renina.
(B) cortisol.
(C) tiroxina livre.
(D) aldosterona.
(E) metanefrinas.

32. Numa reanimação cardiopulmonar de qualidade, deve-se

(A) tentar hiperventilação.
(B) comprimir o tórax com força ( pelo menos 7 cm).
(C) não aguardar o retorno total do tórax nas compressões.
(D) alternar as pessoas que aplicam as compressões a cada 2 minutos ou antes se houver fadiga.
(E) manter relação compressão: ventilação de 15:2 sem via aérea avançada.

33. Dos abaixo, o achado MENOS provável no hemograma de um paciente que apresenta à eletroforese, hemoglobina S de 85% é

(A) Eritrócitos em rouleaux.
(B) Leucocitose.
(C) Corpúsculos de Howell-Jolly.
(D) Eritroblastos ortocromáticos.
(E) Macrocitose.
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34. Mulher de 25 anos apresenta a seguinte gasometria: pH: 7,59, bicarbonato: 22 mEq/L e pCO2: 20 mmHg. Dos abaixo, o 

diagnóstico mais provável é

(A) uso crônico de diurético tiazídico.
(B) hiperêmese gravídica.
(C) síndrome do pânico.
(D) coma barbitúrico.
(E) cetoacidose diabética.

35. Considere os dois quadros clínicos abaixo, ocasionados por efeito adverso de medicamentos utilizados em diabetes tipo 2. 

Quadro I: fraqueza, ataxia, Hb: 8,5 g/dL, VCM: 120 fL, aumento de DHL e do índice de segmentação de neutrófilos. 

Quadro I I :  dor abdominal e lipase elevada. Nódulo tireoideano cuja punção aspirativa sugere carcinoma.

Das abaixo, as drogas mais prováveis são, respectivamente,

(A) liraglutida e sitagliptina.
(B) pioglitazona e dapagliflozina
(C) dapagliflozina e pioglitazona.
(D) metfomina e liraglutida.
(E) metformina e degludeca.

36. Mulher de 92 anos, há meses numa casa de repouso é levada para avaliação. Chama atenção uma dosagem de sódio sérico de 
172 mEq/L. A partir deste dado laboratorial, das abaixo, a informação mais provável é

(A) glicemia capilar superior a 350 mg/dL.
(B) história de disfagia e baixa ingesta de líquidos.
(C) presença de anasarca e oligúria.
(D) presença de síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético.
(E) presença de distúrbio neurológico causador de diabetes insipidus central.

37. A reação febril de Jarisch-Herxheimer será encontrada com maior probabilidade em um paciente com os seguintes diagnóstico 
e terapêutica:

(A) leishmaniose e anfotericina B.
(B) herpes zoster e valaciclovir.
(C) hanseníase e sulfa.
(D) citomegalovirose e ganciclovir.
(E) sífilis e penicilina.

38. A investigação de um caso de hipertensão arterial, poliúria e fraqueza, revelou um tumor em adrenal esquerda produtor de 
aldosterona. É mais provável neste paciente o encontro de:

Potássio sérico Renina Gasometria

A Diminuído diminuída alcalose metabólica

B Aumentado aumentada acidose metabólica

C Diminuído aumentada alcalose metabólica

D Aumentado diminuída acidose metabólica

E Diminuído diminuída acidose metabólica

39. Homem de 45 anos apresenta astenia há vários meses. Já emagreceu 8 kg e apresenta dor abdominal em flanco esquerdo. 
Ao exame físico está descorado e o baço é palpado até a fossa ilíaca esquerda. O hemograma além de anemia mostra 
130.000 leucócitos/mm3 com neutrofilia em vários estágios de maturação com ênfase em mielócitos e segmentados. Das 
informações abaixo, a mais provável nesse caso é

(A) mielograma com 50% de plasmócitos.

(B) presença do cromossoma Philadelphia.

(C) ferritina sérica superior a 10.000 ng/mL.
(D) biópsia de medula óssea confirmando linfoma de Burkitt.

(E) eletroforese de proteínas confirmando macroglobulinemia de Waldenstrom.
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40. Em pacientes com insuficiência cardíaca algumas drogas estão associadas a risco aumentado de efeitos adversos como os 

abaixo, EXCETO

Droga Efeito adverso

A carvedilol acidose lática

B trimetoprim sulfametoxazol lesão renal aguda se associado a BRA

C sotalol efeito pró-arrítmico

D anti-inflamatório não-hormonal menor resposta aos inibidores da ECA

E bloqueador de canal de cálcio não-dihidropiridínico efeito inotrópico negativo

41. A angina variante, ou de Prinzmetal, apresenta como uma de suas características

(A) ausência de alteração eletrocardiográfica.

(B) espasmo de coronária.

(C) ser desencadeada por pequenos esforços.

(D) resposta pobre a nitrato sublingual.

(E) presença de ponte miocárdica.

42. Em indivíduos em situação de alto risco de adquirir leptospirose, a profilaxia com antibiótico mostrou efetividade, sendo indicado 
o uso de

(A) ceftriaxona IM dose única.

(B) amoxicilina VO em doses diárias.

(C) dose única de penicilina cristalina IV.

(D) doxiciclina VO em doses semanais.

(E) penicilina benzatina IM dose única.

43. Um homem de 28 anos diagnosticado com distúrbio bipolar obteve melhora depois de 1 ano de tratamento contínuo. Suspendeu 
a medicação por acreditar que estava curado e após 3 meses entrou em fase de mania. O tratamento medicamentoso nessa 
fase inclui as classes de drogas abaixo, EXCETO:

(A) lítio.

(B) anticonvulsivantes.

(C) antidepressivos tricíclicos.

(D) antipsicóticos.

(E) benzodiazepínicos.

44. A principal limitação do ecocardiograma sob estresse, na avaliação de isquemia do miocárdio, consiste

(A) na baixa sensibilidade do método.

(B) no elevado risco de isquemia grave com o uso de dobutamina associada a atropina.

(C) na sua baixa especificidade em mulheres.

(D) no excesso de contraindicações ao exame.

(E) no fato da avaliação da motilidade miocárdica regional ser observador dependente.

45. O diagnóstico de osteoartrite depende de uma série de achados clínicos, sendo uma de suas características a presença de

(A) dor que afeta simultaneamente cotovelos, punhos e ombros.

(B) nódulos de consistência óssea, geralmente acometendo as articulações interfalangeanas proximais das mãos.

(C) rigidez matinal de curta duração, raramente ultrapassando 30 minutos.

(D) sintomas de instalação aguda.

(E) dor contínua e não relacionada ao uso da articulação.
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46. Na maioria dos casos de artrite séptica bacteriana a infecção ocorre

(A) por propagação hematogênica.

(B) a partir de infecção cutânea causada por foliculite ou picada de inseto.

(C) como consequência de trauma.

(D) após intervenção cirúrgica.

(E) a partir de infecção óssea adjacente.

47. Em pacientes grávidas, abaixo da 6a semana de gestação, que apresentem tromboembolismo pulmonar, com estabilidade 
hemodinâmica, o tratamento preferencial é com

(A) heparina de baixo peso molecular, seguida de varfarina.

(B) varfarina somente.

(C) heparina de baixo peso molecular, seguida de inibidor direto do Fator Xa.

(D) heparina não-fracionada seguida de inibidor de P2Y12 ou ácido acetilsalicílico.

(E) heparina de baixo peso molecular.

48. Considere as medicações abaixo.

I. Agente muscarínico de ação prolongada inalatório.

I I .  Corticosteroide sistêmico.

I I I .  Beta-agonista de ação prolongada.

IV. Corticosteroide inalatório.

V. Agente muscarínico de ação curta.

Recomenda-se em pacientes com DPOC e exacerbações frequentes, preferencialmente, o uso contínuo de

(A) I I I  e V.

(B) I, I I I  e IV.

(C) I, IV  e V.

(D) I I , I I I  e V.

(E) I, I I  e I I I .

49. Pneumonia por S. aureus ocorre mais frequentemente em algumas situações específicas, sendo MENOS provável que esteja 
relacionada a

(A) fase de recuperação de infecção por Influenza.

(B) endocardite do lado direito do coração.

(C) intubação orotraqueal.

(D) otite média aguda.

(E) broncoscopia em ambiente hospitalar.

50. Em pacientes susceptíveis com suspeita clínica epidemiológica de sarampo, cerca de 48 horas antes do surgimento do 
exantema característico podem ocorrer

(A) otalgia e otite externa e média agudas.

(B) mialgia e adenomegalia generalizada com predomínio na região cervical.

(C) lesões puntiformes elevadas e esbranquiçadas na mucosa oral (manchas de Koplik).

(D) linhas cutâneas de cor vermelha brilhante nas axilas e virilhas (linhas de Pastia).

(E) rinorreia e dor retro-ocular intensa.
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PROVA DISCURSIVA-REDAÇÃO
Instruções Gerais:
Conforme Edital publicado. Capítulo 10: 10.4 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho na Prova Discursiva- 
Redação, os candidatos devem usar as normas ortográficas em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016, implementadas pelo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa. 10.5 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que: a. fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b. não atender aos 
critérios dispostos nos quesitos 10.3.1 -  Conteúdo, 10.3.2 -  Estrutura e 10.3.3 -  Expressão. c. apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas 
com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; d. for assinada fora do local apropriado; 
e. apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; f. for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade; g. estiver em 
branco; h. apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; i. não atender aos requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora. 
10.6 Na Prova Discursiva-Redação, a folha para rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado 
pelo candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora. 10.7 Na Prova Discursiva-Redação deverão ser rigorosamente observados os limites 
mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 10.8 A Prova Discursiva-Redação terá 
caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual 
ou superior a 60 (sessenta) pontos.

Observação: NÃO é necessária e/ou obrigatória a colocação de título na sua Redação.

Toda cultura incorpora um ideal de felicidade: a vida das nações, não menos que a dos indivíduos, é vivida, em larga 
medida, na imaginação.

Além da dimensão pragmática, uma discussão das perspectivas da cultura no século X X I deve essencialmente 
perguntar: qual é a constelação de valores que ilumina nosso sonho coletivo? Existe uma utopia ou forma de vida ideal que 
energiza a alma de um povo na atualidade?

(Adaptado de: Eduardo Giannetti. O elogio do vira-lata. São Paulo: Cia. das Letras, 2018, ed. digital)

Com base nas ideias expostas acima, escreva um texto dissertativo-argumentativo. Justifique seu ponto de vista.
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