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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia
para o Papai Noel encher de presentes e o sapato
para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.
8.
Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você...
Aquelas coisas de sempre.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

(Luís Fernando Verissimo (in) http://peramblogando.blogspot.com)

Veríssimo e o Natal
Crônica do Natal (de novo)

QUESTÃO 01

1.		 Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles
não sabem que todas as crônicas de Natal já foram
escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque
podem fazer isto sem remorso.
2.		 Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que
Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um facsímile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3.
Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó
levado num assalto, sua dificuldade em se identificar
em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas
contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4.		 Tem as muitas maneiras de atualizar a história
da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis
Magos chegando atrasados porque foram detidos por
patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus
vítima de uma bala perdida).
5.
Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi —
narrada do ponto de vista do boi.
6.		 Todas já foram feitas.
7.		 Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há
meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões
de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram
inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade,
todos os anos recebia encomendas de saudações de
Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não
se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse
feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um
cartão de Natal completamente branco com a frase
“Aquelas coisas de sempre...” num canto, mas acho
que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe
poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a
busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

Pode-se inferir sobre o texto que
a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre
o Natal.
b) o tema natalino nao foi o principal enfoque para o discurso do texto.
c) nao ha referencia aos personagens natalinos.
d) ha uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em
períodos de natal.

QUESTÃO 02
O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o
autor
a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
b) representa o natal como um fato que se intensifica a
cada ano.
c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não
apresenta fatos inusitados.
d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03
Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O
conectivo “mas” representa uma ideia
a)
b)
c)
d)
3

contrária.
explicativa.
causal.
conclusiva.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do
tipo natalino
a)
b)
c)
d)

Assinale a CORRETA correspondência entre o pronome
em negrito e o termo a que ele se refere:

construtivo.
Imagético.
Inovador.
caricaturado.

a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem
escrevê-las de novo”. (todas).
b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente
branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro
do qual saía uma meia: a frase “Aquelas coisas de

QUESTÃO 05

sempre...” num canto, mas acho que este foi conside-

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender
que o intertexto se realizou, por meio da
a)
b)
c)
d)

rado diferente demais”. (cartão).
c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual
saía uma meia:...” (sapato).

paráfrase.
alusão.
referência.
paródia.

d) “Aquelas coisas de sempre”. (coisas).

QUESTÃO 06
Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas
abaixo:

QUESTÃO 09

I.

O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria
que papai noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível titulo de crônica.
II. Os parênteses utilizados na informação (ou um facsimile) podem ser substituídos por dois travessões,
sem nenhum prejuízo à informação.
III. As reticências na frase “Aquelas coisas de sempre...”
significam que uma ideia pode ser completada.

Assinale o único elemento que NÃO participa da organização do texto
a) discurso de autoridade.
b) exposição argumentativa de idéias.
c) recorrência a citações.
d) simples narração dos fatos.

Marque a opção CORRETA:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I e II estão erradas.
A assertiva III está errada.
As assertivas I, II e III estão corretas.
A assertiva II está errada

QUESTÃO 10

QUESTÃO 07
Fazendo um paralelo entre o subtítulo Crônica do Natal

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato,
de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai
Noel encher de preentes e o sapato para entrar no Ano
Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a
ideia semântica de
a)
b)
c)
d)

(de novo) - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é
apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”,
pode-se afirmar que há um (a)
a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.

adição.
conclusão.
explicação.
condição.

b) gradação de idéias.
c) oposição de defesas de tese.
d) ênfase às repetições de idéias natalinas.
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As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:
TEXTO II

QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras
“Arca” e “Titanic” um (a)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

descompromissada.
aleatória.
crítica.
ideológica.

paráfrase.
Ironia.
metonímia.
hipérbole.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 12

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé
- texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano
Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido
como um intertexto da paródia, pois

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que
a) em ambos os textos há um propósito contextual da
realidade.
b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta
ideias futuristas.
c) os dois textos se distanciam de temas reais.
d) o texto I esta ligado à objetividade de fatos, enquanto
o texto II se liga à subjetividade.

a)
b)
c)
d)

repete a mesma trajetória marítima.
distancia da referência Bíblica.
aproxima ideias sobre as navegações.
enviesa ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15
O termo NOVO, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de
tentar algo novo” do texto III e repetido de forma variada
no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem
que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode
ser morfologicamente entendido como

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento
abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

a) uma habilidade de identificar palavras em formas e
ações.
b) definição de seres no tempo e espaço.
c) qualificação de palavras de forma generalizada.
d) modificação de termos que apresentam ações.

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de
que um amador solitário construiu a Arca. Um grande
grupo de profissionais construiu o Titanic”.
(Luis Fernando Veríssimo (in) http://pensador.uol.com.br).
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QUESTÃO 20

Conhecimentos Específicos

Uma criança de 09 anos, hemodinamicamente estável, foi
internada para observação na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. A Tomografia evidenciou uma lesãoesplênica grau III. Qual dos achados a seguir obriga a Laparotomia imediata:

QUESTÃO 16
Assinale a afirmativa correta:
a) O carcinoma de células de Hurthle é uma variante do
carcinoma Papilífero.
b) O carcinoma Medular acontece em aproximadamente
25% dos Tumores malignos da tireóide.
c) Adenocarcinoma Papilífero pode dar metástases para
pulmões e ossos.
d) Nodulectomia é uma cirurgia aceita nos casos de Carcinoma Papilífero.

a) Ruptura extraperitoneal de bexiga.
b) Queda dos níveis de hemoglobina de 12g/dL para 8g/
dL em 24h.
c) Pneumoperitônio em tomografia de controle.
d) Leucocitose de 14.000.

QUESTÃO 21
QUESTÃO 17

Em relação ao Abdome Agudo assinale a alternativa
correta:

Todas as alternativas estão corretas, exceto:
a) Os Hematomas Subdurais são mais freqüentes que
os Hematomas Extra-Durais.
b) Hipotensão permissiva é uma boa alternativa nos pacientes com TCE grave.
c) O manitol deve ser usado em pacientes com sinais de
Hipertensão intracraniana.
d) Pacientes vítimas de Trauma que se encontram em
Glasgow menor do que 9 devem ser candidatos a uma
via aérea definitiva.

a) Todo abdome agudo obstrutivo deve ser tratado cirurgicamente.
b) Leucocitose e Pneumoperitônio em pós operatório de
cirurgia abdominal são indicativos de reabordagem
cirúrgica.
c) Colecistite aguda é a principal causa de Abdome Agudo em Grávidas.
d) Mittelschmerz pode simular abdome agudo inflamatório.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 22

São indicações para Extricação rápida, exceto:
a)
b)
c)
d)

Analise as seguintes afirmativas em relação às Hérnias:

Paciente com fratura exposta de Tíbia.
Cena “potencialmente perigosa”.
Vítima impedindo o acesso a outra vítima grave.
Paciente com um problema grave no A,B ou C.

I.

O triângulo definido inferiormente pelo Ligamento inguinal, superiormente pelos vasos epigástricos inferiores e medialmente pela fáscia dos retos abdominais
é chamado de triângulo de Hesselbach.
II. A técnica de McVay é considerada uma técnica livre
de tensão.
III. A taxa de recidiva relatada para a Técnica de Lichtenstein é menor que 1%.
IV. A técnica de Shouldice é excelente para Hérnias Femurais.

QUESTÃO 19
Todas as alternativas relacionadas ao Choque estão corretas, exceto:
a) A principal causa de Choque no Trauma é a Hemorragia.
b) Tamponamento Cardíaco e Pneumotórax Hipertensivo são causas não hipovolêmicas de Choque.
c) Choque Neurogênico pode acontecer em pacientes
com TRM cervical.
d) A Pressão Arterial é o principal parâmetro para se definir se o paciente está em Choque ou não.

Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)
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As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
Apenas a afirmativa II é verdadeira.
Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.  
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

As afirmativas abaixo estão relacionadas à Pancreatite
aguda. Marque (V) para as Verdadeiras e (F) para as
Falsas.

Em relação às feridas operatórias pode-se afirmar que:

(
(
(

(

a) A deiscência de ferida operatória pode ocorrer a qualquer momento, após a cirurgia; entretanto,é mais comum nos três primeiros dias.
b) A infecção de ferida operatória característica ocorre
de cinco a sete dias pós-operatórios.
c) Os estreptococos são os microorganismos mais comuns envolvidos em infecções de feridas operatórias.
d) Antibioticoterapia profilática pode compensar técnica
cirúrgica inadequada.

) Todos os pacientes com pancreatite aguda têm hiperamilasemia.
) Os critérios de Ranson são essenciais para o diagnóstico de pancreatite aguda.
) Idade superior a 55 anos e número de leucócitos
acima de 16000 fazem parte dos critérios de Ranson.
) Cálculos biliares e álcool são as duas principais
causas de pancreatite aguda.

QUESTÃO 27
Todas as alternativas abaixo estão corretas em relação às
vias biliares, exceto:

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

a) Os limites do triângulo de Calot são: margem inferior
do lobo hepático direito (superiormente), ducto hepático comum (medialmente) e ducto cístico (lateralmente).
b) Segundo a classificação de Bismuth   uma lesão em
que não há comunicação entre os ductos hepáticos
direito e esquerdo é do tipo IV.
c) A irrigação sanguínea dos ductos hepáticos direito e
esquerdo, bem como do ducto hepático comum proximal é derivada das artérias hepáticas direita, esquerda e da artéria cística.
d) A colecistolitíase sintomática e suas complicações são
as indicações mais freqüentes para colecistectomia.

(F) (F) (F) (V).
(V) (V) (V) (F).
(V) (V) (F) (F).
(F) (F) (V) (V).

QUESTÃO 24
Em relação às doenças do esôfago,todas as alternativas
estão corretas, exceto:
a) Esôfago de Barrett é uma forma de metaplasia glandular resultante de refluxo gastroesofágico crônico e
esofagite.
b) A dor é o principal sintoma envolvido nos pacientes
com Ca de esôfago.
c) Esclerodermia, Acalasia,Tilose e Esôfago de Barrett
são considerados pré-malignos.
d) O balão de Sengstaken-Blackmore é usado para tamponamento mecânico da hemorragia por varizes esofágicas.

QUESTÃO 28
Assinale (V) para as afirmativas Verdadeiras ou (F) para
as afirmativas Falsas:
(
(

QUESTÃO 25

(

Assinale a alternativa errada em relação à anatomia cervical:

(

a) As veias tireóideas superior e média drenam para
dentro da veia subclávia.
b) A artéria tireóidea superior é o primeiro ramo da artéria carótida externa.
c) O nervo laríngeo recorrente direito faz uma volta ao
redor da artéria subclávia direita.
d) O nervo laríngeo recorrente esquerdo faz uma volta
na aorta.

) As queimaduras de terceiro grau são extremamente dolorosas devido a profundidade das lesões.
) A fórmula de Parkland é usada para reposição volêmica no paciente queimado e metade do valor calculado deverá ser administrado nas primeiras 8 h
após o primeiro atendimento médico.
) Nas queimaduras elétricas, devido a rabdomiólise,
há o risco de desenvolvimento de insuficiência renal aguda.
) Úlcera de Marjolin é o nome dado para neoplasias
malignas que ocorrem sobre úlceras crônicas, fístulas e cicatrizes de várias etiologias, sendo as cicatrizes de queimaduras as causas mais comuns.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
7

(V) (F) (V) (F).
(V) (V) (F) (F).
(F) (F) (V) (V).
(F) (V) (V) (V).
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QUESTÃO 29
Em relação às Laparotomias assinale a afirmativa errada:
a) A laparotomia mediana pode ser considerada “incisão
universal”, pois permite a realização de qualquer cirurgia intra abdominal, nos andares supramesocólico,
inframesocólico e cavidade pélvica.
b) A incisão de Pfannenstiel é uma incisão transversa
infra-umbilical, muito usada em algumas cirurgias ginecológicas.
c) A incisão de Lennander é uma incisão paramediana
pararretal externa infra-umbilical.
d) A incisão de Kocher é uma boa opção para as cirurgias da vesícula e vias biliares.
QUESTÃO 30
Assinale a alternativa correta:
a) O tronco celíaco é formado pelas seguintes artérias:
gástrica esquerda, esplênica e gástrica direita.
b) A artéria apendicular é um ramo direto da artéria mesentérica superior.
c) A artéria gastroduodenal é o ramo mais calibroso do
tronco celíaco.
d) As artérias pancreatoduodenais superiores são provenientes da artéria gastroduodenal, enquanto as artérias pancreatoduodenais inferiores são provenientes
da artéria mesentérica superior.
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